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ЄПИСКОП В. ЛОÇТÈИ ПРОСИТЬ 
'І¢ОНҐРЕС ПІДТРИМАТИ УКЦ 

В УКРАЇНІ 

Віààùка В.‚Лоçтèи з конгресменом К. Коксом 
і Каліфорнії, якиü веде акцію писання листів до 

Горбачова в Конгресі за легалізацію ЎЌЦеркви 
в Україні. 

Аí. 

Стемфорд, Конн. —· Єпи-
скоп Василь Лостен вислав 
листи до всіх членів амери-
канського Конгресу зі за-
клнком підтримати змаган-
ня Українськоî Католиць-
коî Церкви в СССР. Пишу-
чи в імені українських като-
лицьких спискòñів в ЗÇА, 
Владика Лостен просить 
членів Конгресу висилати 
листи до Міхаїла Горбачо-
ва ще перед` 31-им жовтня 
ц.р.. закликаючи негайно 
привернýѓи права Україн-

лицької Церкви в СССР. 
Спископ Лостен просить 
членів Конгресу ЌÒГÌÌÏЛИСТІВ 
до Горбачовà висилати на 
адресу Вàтикану, а рівно-
часно звертаçться до усіх 
вірних УкЦ·в ЗÇА писати і 
телефонувати до своїх кон-
грссменів та сенаторів з 
проханням виготовлення 
такого листа до Горбачова. 

Крім цього звернення 
Владики Лостенà до членів 
американського Конгресу, 
українські єпископи в ЗÇА 

ськоі Католицької Цериви^^`яйг¾^вЙЛй¾ìсремГõго листа 
до Державного секретаря 
Джеймса Бèüќера з прохан-
ням піднести справу легалі-
зації Католицької Церк-
ви у зустрічі із міністром 
закордонних справ Едуар-
дом Шевардназде. 

СССР. 
Цс прохання спископà 

Лоçтçиà, зв'язане із пляна-
ми відвідин генерального 
секретаря у Папи Павла 
Івана ÌІ в листопаді цього 
року. Це буде вперше в 
історії, що совстськнй чи-
ìіовннк відвідає найвищого 
провідника Католицької 
Церкви. 

Знаючи, що доля католи-
ків в СССР с для Папи дуже 
важливою і від неї залежать 
дальші стосунки поміж Ва-
гиканом і СССР, Єпископ 
Лостен уважає, що під-
тримка в цьому напрямі 
членів американського Кон-
гресу t дуже важливою,тим 
більше, що ЗÇА завжди до-
помагали стремлінням сво-
боди для Української Като-

ІНФОРМАЦІÏ ПРО 
СУЧАСНУ УКРАЇНУ 

Вотервліт, Н.Й. (І.Д.). — 
Інж. М. Свідсрський по-
дасть найновіші інформації 
про сучасний стан в Україні 
і покаже відеокасету з Укра-
їни в середу, 4-го жовтня 
ц.р. в ѓод. 7:30 в Українсь-
кому Ќлюбі у Вотервліті. 
Заñрощується все українсь-
ке громадянство. 

СТВОРЕНО КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОÏ 
НАЦІОНАЛЬНОÏ АРМІЇ 

Харків (ПС УГС). - Т у т 
створено комітет для·від-
родження професійної укра-
їнської національної армії. 
Комітет очолює майор со-
вєтської армії Недзінський, 
який також є членом УГС і 
входить до правління хар-
ківської регіональної орга-
нізації Народного Руху Ук-
раїнн за Перебудову. 

До складу комітету ввійш 
лн також два підполковни-
ки у відставці, два виклада-
чі вищих військових шкіл і 
два армійські офіцери. 

Члени комітету збира-
ють підписи під звернен-
ням, у якому закликають 
створювати національні 
збройні сили на професій¯ 
ній основі. 

В МОСКВІ ПОБИЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИКІВ 
( 

Москва. — У вівторок. 
19-го вересня ц.р., вірних 
ЎЌЦеркви, що продовжу-
вали гòлодову демонстра-
цію на Арбаті в Москві, 
затримала міліція „ їх заб-
рали до 122-го відділення 
міліції і там жорстоко по-
били. Однак вірні продовжу 
ють гòлодову дсмонстра-
цію за узаконення УКЦерк-
ви біля готелю „Москва". 

Почастішали також,, ви-
падки побиття І активістів 
НРУП та членів, різних ре-
формальних òрѓаќÌзàüÌи. 
Наприклад, у.Хмельницько 
му на початку вересня зат-
римали членів УГС Д. Бігу-
са і В. Рибака, їх обшукали, 
вилучили документи УГС, а 
17-го вересня обох їх жор-
стоко побили невідомі в 

цивільному, погрожуючи в 
імени КҐБ.¾ 

Під гаслом боротьби зі 
злочинністю в Одесі 5-го 
вересня відбулась пресова 
конференція, організована 
начальником КГБ Одеської 
облàети Каліновичем, голо 
вою обласного внконавчо-
го комітету Л. Печеровим, 
обласним прокурором В. 
Дацюком та заступником 
начальника управління вну-
трішніх справ С. Подлінє-
вим. Обласна газета „Знамя 
Коммунизма" з 7-го верес-
ня опублікувала репортаж з 
цієї пресової конференції. В 
репортажі сказано, що те-
пер почнуть вживати поси-
лсні заходи боротьби з екс-
тремістами, особливо з чле-
нами УГС. 

Сенат відкинув статус 
переслідуваних українським 

вірним 
Вашінгтон. — У цілкови-

тій зміні попереднього рі-
шення, яке прийняв цілий 
Конгрес, що члени УЌ і УП 
Церков в ССС·Рсперссліду-
вані і тому разом із совєтсь-
кими жидами, членами єван 
гелицьких церков і деякими 
в'єтнамцями можуть бути 
прийняті до ЗÇА як втікачі, 
сенатори Френк Лотенберг і 
Едвард Кеннеді внесли тс-
пер у Сенаті поправку, якою 
членів Українських Церков 
виключають із цієї категорії 

Поправку прийняли у Се-
наті більшістю голосів рів-
но в два місяці після того, як 
цей самий сенатор Ф. Ло-
тенберг з Ню Джерзі заіні-
ціював внесок, в якому були 

ЩОТИЖНЕВА ХРОНІКА ПРЕСОВОÏ СЛУЖБИ УГС 
) 13-го серпня в селі Зміївќà 
Бериславського району Хер-
сонської облàети відкрито 
церкву, що довгеî стояла 
занедбана, і потребує капі-
тального ремонту. В цій 
церкві відправив Богослу-
ження отець Олександçр 
Квітка українською мовою. 

· 14-го серпня у Стрию 
Львівської облàети, на стан 
ції, о 12-ій ѓод. на активіс-
та УХДС Василя Січка було 
вчинено напад невідомими 
особами в цивільному. На-
пасники нанесли йому кіль-
ка ударів кулаками і нама-
галися вирвати портфеля з 
документами, проте це їм 
не вдалося. Люди, зачувши 
галас, зібралися і змусили 
їх тікати. 

· 15-го серпня в місті 
Рокитиè Київської облàети 
районний суд за організа-
цію несанкціонованого мі-
тингу засудив до 10 діб аре-
шту члена УГС Віктора Ми 
хàиленќа. Мітинг відбувся, 
не зважаючи на всі псреш-
коди з боку міліції та КҐБ. 
Ранком, коли жителі поча-
лн сходитися на мітинг, 
функціонери пробували за-
брати орìанізаторів. Але 
люди захистили їх і мітинг 
було проведено. На знак 
протесту проти засудження 
на 10 діб В. Михайлçиќà 
активіст Василь Григорсн-
ко провів поблизу райкому 
партії дводенне пікетуван-
ня. 

· 15-го серпня у Львові 
під обласною прокурату-
рою відбулася кількатисяч-
на демонстрація львів'ян, 
0р, ,„„ . . . , л . n i -`чопо'л ЧЯСТуП" 
ни"к"à прокурора облàети 

Івана Заплотннського опро-
тестува.ти несправедливе 
рішення нестерівського ра-
йонного суду про накладèи- А 
ня грошової кари на членів 
УГС Àдама Кардаша, Оль-
гу Плесàк і Мирославу Ян-
кевич за проведення мітин-
гу у Нèегçрові 23-го липня. 
Міліція робила спробу не 
допустити демонстрантів 
під прокуратуру, але швид-
ко була відтіснена. Заступ-
ник прокурора облàети 1. 
Заплотинський пообіцяв 
членам делегації демонст-
рант ів , очоленої членом 
ЎЃÇОлегом Петриком.до-
кладніше розібратися в 
справі і 21-го серпня облас-
на прокуратура відкинула 
несправедливе рішення нес-
тсрівського районного суду. 

· 16-го серпня у Києві 
відбувся суд над членом 
Народного Руху України, 
колишнім працівником мі-
ліції, майором Д м и т р о м 
Поїздом, якого звинуватн-
лн в організації несанкціо-
нованого мітингу. Так київ-
ські чиновники репресивних 
органів розцінили винссен-
ня на вулицю для загал ьно-
го ознайомлення стенду з 
фотографіями, де зафіксова 
но як загони спецпризначсн 
ня розганяють і б'ють лю-
дей на мітингу, демонстра-
ціях і пікетуваннях в Украî-
ні. Суддя Михайло Борець-
кнй не зміг довести, що 
Дмитро Поїзд організував 
мітинг і змушений був його 
оправдати. 

· 17-го серпня у Тернопо-
лі при перевезенні газети 
„Дзвін", яку видає терно-
пільська філія Товариства 

„Меморіял", міліція на чолі 
з капітаном Справедливим 
затримала членів НРУ Анд 
рія Зарудного і Василя Квас 
новського. Міліціонери бру 
тально відібрали в них всі 
3,000 примірників газети і 
погрозили їм судовим пèрес 
лідуванням. 

· 18-го серпня у Бродах 
Львівської облàети суд чер-
говий раз відклав розгляд 
справи за позивом члена 
Товариства Української 
Мови Дмитра Чобота на 
редакцію районної газети 
‚‚Прапор Комунізму" та 
авторів наклепницьких стат 
тей в цій газеті: пенсіонера 
І. Леùгýка, методиста райв-
но Левицьќòѓò, голови бро-
дівського райвиконкому 
Притульського. секретаря 
райкому комсомолу Ящи-
шина. Позивач Д. Чобіт хо 
че через суд захистити свою 
честь і честь Товариства 
Українськоî Мови ім. Т. 
Шевченка віл перскручу-
вань та оббріхувань вказа-
них осіб в період виборчої 
кампанії, коли разом з іншн 
ми членами товариства агі-
тував за кандидата в депу-
т'ати Ростислава Братуня. 
Справа вже тричі відклада-
сться у зв'язку і неявленням 
без поважних причин обви-
нувачених в сул . Та це й не 
дивно, адже всі вони корис-
туються надінììнм покрови-
тельством райкому партії, 
на чолі якоì стоїть відомий в 
області українофоб Дани-
люк. Цього разу суд був 
перенесений на 29-госерпня. 

· 19-го серпня у Львові 

(Закінчення не çтор. 4) 

включені українські вірні і 
цей внесок прийнято. 

Теперішній додаток хоча 
каже, що генеральний про¯ 
куратор може встановити 
також інші групи, які мають 
право вносити подання про 
прийняття до ЗÇА, але тіль-
ки якщо він р і ш и т ь , що 
вони були переслідувані і 
тоді тут можуть бути брані 
під увагу члени Українсь-
ких Церков з СССР. 

Попередній додаток до 
закону про державну закор-
донну допомогу, який прий 
нято 20-го липня ц.р. і який 
включав українців католи-
ків і п р а в о с л а в н и х , досі 
завис у дебатах між Сена-
том і Палатою Репрезентан 
тів, але з інших причин. 
Новий додаток, який перей-
шов більшістю голосів 20-
го вересня під ч. 803 є до-
датком до закону про загра-
ничну допомогу ч. 2939. 
Новий додаток ч. 803 зміняє 
настанову уряду ЗÇА, що 
українські католики і пра-
вославні в СССР є переслі-
дувані і що вони мають 
право на легалізацію їхніх 
Церков. Дня 13-го липня 
ц.р. Палата Репрезентантів 
358 голосами проти 44 рі-
шила дати усім вище згада-
ним п'ятьом групам статус 
втікачів, а тиждень пізніше 
20-го липня Сенат підтвср-
див це рішення 97 голосами 
без одного спротивý. 

Ця зміна у рішеннях Сс-
нату впродовж двох міся-
ців є дуже занепокоююча та 
вимагає негайної акції зі 
сторони українців в ЗÇА. В 
тій цілі Євген Іванùів, ди-
ректор Бюра Українського 
Народного Союзу у Вашійѓ 
тоні, подає телефон і адресу 
сенатора Лотенбергà , як 
також телефон для осягнен-
ня поодиноких сенаторів, 
до яких можна телефонува-
ти у справі цієї зміни, яка 
може дуже від'ємно вплину-
ти на дальші намагання 
легалізації Українських Це-
рков в СССР. 

Телефонувати до сен. Ло-
тснберга, щоб висловити 
своє нсгодування з приводу 
його поправки, треба на 
число (202) 224-4744. 

Телефонувати до двох 
сенаторів із стейту, в якому 
живеться треба на число 
(202) 224-3121 і висловити 
своє розчарування, що вони 
дозволили на переведення 
такої поправки ч. 803 до 
закону про заграничну допо 
могу, яка виключає україн-
ців католиків і православ-
них із групи переслідуваних 

В СССР ПРОПОНУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ 
ЦЕНЗУРИ ПРЕСИ 

Москва. — Як інформу-
ють з Москви, три комісії 
Верховної' Ради СССР — 
комісії гласиòçти, законо-
давства і науки та культури 
— тихо погодилися на про-
позицію закону, яким доз-
волясться кожному грома-
дянинові або групі грома-
дян СССР видавати газети 
або журнали чи книжки, а 
рівночасно забороняється 
їхню цензуру перед публіка-
цією. 

Пропонований закон го-
ворнть ясно про те, що прс-
са та інші засоби масової 
інформації с свобідні і їхня 
цензура є недозволеною. 

Хоча совстські журналіс-
тн. які брали участь в офор-
мленні пропозиції цього 
закону уважають, що він 
буде найбільше важливим в 
історії СССР і довгоочіку-
ваним підтвердженням на 
практиці політики Міхаїла 
Горбачова про свободу вис-
лову. рівночасно цей закон 
може створити таку систс-
му реєстрації преси, яку 
можна буде використати, 
щоб переслідувати днси-
дснтські видання. Цс тому, 
що уряд буде далі тримати 

контролю над д о с т а в о ю 
паперу і машин для друку. 

У пропозиції нового за-
кону для преси сказано, що 
„право творити засоби ма-
совоî інформації мають об-
ласні і публічні організації, 
профспілки, релігійні, ко-
оперативні та інші організа-
ціî. які існують згідно із 
законом і працюють для 
громадян і колективів СС-
СР". 

Цей що хоче бути видав-
цем мусить „зголоситися і 
зареєструватися у місцево-
му уряді, який може заборо 
нити публікацію або заві-
сити її на місяць коли ви-
лання пропагує війну, ра-
снзм або етнічну чи релі-
гійну ненависть чи закликає 
до зміни існуючої влади, 
порядку чи революції, або 
друкуç державні таємниці". 

Значить обмеження бу-
дуть далі, навіть коли закон 
про свободу преси будесхва 
ленші. а редактори тспе-
рішніх дисидентських ви-
дань висловлюють великий 
сумнів чи цей закон щоне-
будь змінить у їхніх правах 
на вільний вислів думки. 

Американсько-совєтське 
підприємство випускатиме 

комп'ютери для СССР 
Ню Йорќ. — В понеділок. 

11-го вересня ц.р. тут підпи-
сано угоду про створення 
спільного амсрнкансько-со-
встського підпрнсмства, 
яке випускатиме в Совстсь-
кому Союзі комп'ютори та 
іише електронне облаіпит· 
ня для середніх і вищих 
навчальних закладів. 

Угоду підписано між амс-

рнканською корпорацією 
Фінікç груп інтернешенсл і 
совєтськнм науково-вироб-
ничим об'єднанням „Союз-
учприбор" На базі цього 
підприємства будуть створе 
ні потужні улаштування, які 
дозволять до 1995 року що-
річно випускати 100-150,000 
навчальних комп'юторів. 

В Менор коледжі готуються 
до фестивалю 

Філядельфія. Тут в нс-
ділю, 1-го жовтня ц.р., Мс-
нор Джуніор коледж на 
Факс Чсйсі влаштовує Ук-
раїнський Фестиваль. 

Готується дуже цікава й 
багата мистецька програ-
ма, мистецька виставка в 
бібліотеці, музейна збірка 
народного мистецва в осе 
редку, показ майстсрности 
народного мистецтва, яр-
марок народної творчости. 
В мистецькій програмі вис-
туплять: танцювальні ан-
самблі з Філядсльфії „Во-

лошки", ‚.Весна" та .‚Каз-
ка". дитяча вокальна група 
під керівництвом Зоî Мар-
кович, танцюристи парафії 
çв. Анни з Воррінгтону. Па. 
Для дітей готується їзда на 
кониках і возом на сіні. 

Фестиваль починається 
після Святоî Літýрѓìі, яка 
пічнсться в 1 !-іìí гол. вавди-
торії. від 12-оі по полудні та 
триватиме дії 6-ої вечора. В 
разі дощу фестиваль відбу-
деться в шкільному будин-
ку. 

У СВІТІ 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО всі в'єтнамські військові 
частини з Камбоджі повертаються домів, то у В'єтнамі не 
відчувається з цього приводу великої радости. Аналітики і 
коментатори стверджують, що В'єтнам знаходиться тепер 
у дуже скрутному становищі, починаючи від псренаселен-
ня, безробіття, значного збільшення злочинства, голоду 
аж до жахливої корупції серед партійних чиновників. До 
цих клопотів треба додати й те, що провід країни 
знаходиться в руках старих керівників, комуністична 
система яких розпадається на очах цілого світу з першими 
розколинами в Польщі та Мадярщині, не говорячи вже 
про окремі республіки СССР. 

ЯПОНСЬКА КОРПОРАЦІЯ „Соні" запропонувала суму 
3.4 біл. дол. за відому американську фìльмово-розвагову 
фірму „Колюмбія". Всі познаки вказують на те, що Рада 
директорів погодиться на цю пропозицію. Коли це 
станеться, то це буде другий випадок в останніх тижнях 
коли закордонні купці закуповують великі американські 
фільмово-розвагові фірми. Тому два тижні австралійське 
підприємство .‚Квінтèќç груп" закупило Ем-Джі-Ем Ю-Ей 
коммюнікейшен компанГ. 

ПЕРЕБУВАЮЧИ ТЕПЕР на відвідинах у Японії, віцепре-
зидент Ден Квейл, на всіх своїх зустрічах з японськими 
провідниками старався запевнити їх ýспівпраці, при тому 
заявляючи, що союз ЗÇА і Японії не повинен захитува-
тися через торговельні суперечки. Зусилля вìиспрезидента 
Ќвеüла злагіднити виникаючі тертя між обидвома 
країнами є великим контрастом до поведінки інших 
чиновників уряду президента Джорджа Бýша, які натиска-
ють на швидкі рішення зі сторони Японії у справах 
сільського господарства, новітньої технології та інших 

НАОЧНІ СВІДКИ повідомили засоби масовоì інформа-
ції, що у понеділок, 25-го вересня ц.р. у місті Ляйпцігу, 
Çхідня Німеччина, відбулася маніфестація з участю 8,000 
осіб, які закликали до більшої демократизації та співали 
релігійний гимн „Ми переможемо". Загони поліції почали 
арештувати людей після того, як демонстранти затера-
сýвали дорогу та стримали величний рух у комерційній 
частині міста. Демонстрація була наслідком відмови 
комуністичного уряду Східньої Німеччини офіційно 
зареєструвати і визнати опозиційну групу „Новий форум", 
котра є одноќ` ч '··`й'^-`` "· в%-гц¾щц( опо"і"ціºннх груп в 
Східній Німеччині. 

МОСКВА ПІДТРИМУЄ 
ПРОПОЗИЦІЮ ЗНИЩЕННЯ 

ХЕМІЧНОÏ ЗБРОЇ 
Ню Йорк. — Мінìçѓер 

закордонних справ СССР 
Едуард Шеварднадзе виçту· 
пив у вівторок, 26-го версс-
ня на сесії Генеральнòі 
Асамблеї ООН і підтримав 
пропозицію ЗÇА ліквідува-
ти хсмічну зброю, вислов-
лену день раніше прсзидсн-
том Джорджем Бушем. 

Совєтський міністçр наз-
вав хемічну зброю ..вар-
варською" і оголосив, що 
СССР припинить її вироб-
ництво. 

„Совєтський Союз гото-
вий разом зі З'єднаними 
Стейтами Америки взяти 
на себе взаємне зобов'язан-
ня про знищення хемічної 
зброї, — сказав Шсвард-
надзе. — Ми готові зробити 
це до того, як міжнародна 
конференція прийде до зго-
ди про знищення запасів 
хемічної зброї і про заборо-
ну її виробництва". 

Як відомо, відкрито приз 
наються у виготовлені хс-
мічної зброї тільки ЗÇА, 

СССР ѓа Ірак Але згідно з 
даними американських èкс-
ПСрТІВ, ХСМІЧН) і б р о ю вн-
готов.ìякиі. аóì! кпові роз-
иочаìи П вироõпиці вò ще 
понад 20 країн Фахівці, які 
стежили ќі íрано-іракською 
війною, вважаќйь. ЩО про-
тягом .ни`я І и років лемічну 
зброю застосовували обнд-
ві краíни 

V своїмý виступі і: Шс-
варднадзс горќнувся й ін-
ших тем. Наголошуючи ие-
ребудову і i . ìàçìüeìì . він 
стверджував, шо метоюÒË 
СР і досягти гого, шоб ні 
один совєтський вояк не 
залишився в інших краìнах. 
Шеварднадзе також дорікав 
Заходові за вплив на події в 
країнах Схîдньої Евр'ошї, 
маючи на ýти не·рпі та все 
Польщу 

Висì у п Шеварднадзе б) в 
досить миролюбний, що на 
Думку KopecilOH.ifHIIB) виç· 
Тÿгїах сові ìе.,міч предетав-
ників в ООН траплялося не 
так часто 

Заговорили про двох 
різних Горбачових 

Москва. — Одною з вели-
ких сучасних суперечнос-
тей є факт, що коли за кор-
доном особа Міхаїла Ґор-
бачова викликає подив і 
захоплення, то серед своїх 
співвітчизників він втрачає 
свою популярність. Тоді, як 
в останніх днях М. Горба-
чов став знову партнером 
ЗÇА у мирових злагоджсн-
нях, а прем'єр Англії Мар¯ 
гарет Тачер прославляла 
його, як сміливого мрійни-
ка, що здобуде своїй країні 
добробут і тому йому треба 
конечно допомогти у здійс-
ненні цих намірів, то в СС-
СР про подвиги М. Ґорба-
чова зовсім іншої думки. 

Справи вдома вигляда-
ють зовсім інакше, бо обі-
цяні спокій, стабільність і 
добробут ще далекі від дій-
сности. Тут діла складніші, 
країни Прибалтики нспокір 
ні, Вірменія та Азсрбайд-
жан на порозі громадянсь-
кої війни, досі на вигляд 
спокійна Україна починає 
ворушитись і ставити свої 
вимоги.а всі громадяни в 
панічному страху набли-
жаються до зими, яку прий 
деться пережити з недоста-
чею харчів, одягу і опалу. За 
всі ці недостачі та нèепòќòі 
голосно звинувачують М. 
Горбачова, бо повірили в 
його спроможність щось 
змінити. Нарікання є не 
тільки зі сторони звичайних 
громадян, але й чим раз 
голосніше про своє невдо-
волсння починають говори-
ти його ж партійні співробіт 
ники, а всі разом дивують-
ся, що це так, що за кордо-
ном М. Горбачов є успіш-
ним політиком, а вдома ще 
одним суцільним розчару-
ванням. 

Одначе найбільш застра-
шуючим явищем є ця велн-
ка непевність в кожній сфері 
життя цілого СССР, почи-
наючи від поодинокого гро-
мадянина та його щоден-

;р{дьìлпм; 
МОВИ!" 

них поѓрçо, а кінчаючи на 
домаì аннях окремих рсс-
иублìк про витання їх ок-
ремої ідентичності!. Все ж 
гаки найбільшою неяснîе·' 
тю ( таки сам М Горбачов, 
якого на Заході уважають 
архітектом ÌМІН І перебудо-
вн. вдома двозначним ,п-
дером. якою порівнюють і 
до Люìера і до Папи 

К"оло (0.000 українських 
націоналістів з під і римќою 
жидів маніфестували у Кие-
вì в CÑÕory. 23-го вересня 
ц.р., домагаючись автоно-
мії. Плякат в українській та 
гебреЙСЬКІЙ мовах вимагає 
..реї абìлітації національноî 
ýкраїнçùçоì МОВИ" Такий 
підпис під СВІТЛИНОЮ подав 
ìподенник „Ню Йорк Тайме" 
і понеділка, 25-ì о вересня 
н р 

В АМЕРИЦІ 
АМЕРИКАНЦІ НА ЗАГАЛ îàловòлені своїм Президен-
том. Газета „Ню Йорк Тайме" провела опитування серед 
громадянства. Опитувані висловились çкçитично про 
програму Джорджа Буша боротьби з наркотиками та 
проти занечищення довкілля. 73¢ѓ опитуваних впевнені.що 
Джродж Буш внесе до Сенат% пропозицію збільшення 
податків, 79% згоджується у ѓому, шо Президентові 
вдасться покращити взаємовідносини ? СССг. У питанні 
підтримки та допомоги країнам Східньої Європи громад-
ська думка поділилась пів-на-пíи А ìе ПО відношенню до 
Совєтського Союзу більшість громадянства була проти 
будь-якого втручання. 

О К Р У Ж Н И Й П Р О К У Р А Т О Р нюйоркськоі дільниці 
Ќвінç ДжанСантуччі має доказќ ;цн $винувачення Маñќла 
Мартіна, пілота літака „Ю-Ес-Анр` Як уже повідомля-
лось, у середу минулого тижня після îльоту з де ìòвища Ля 
Гвардія літак, з невідомих причин, упав до іçѓ Ривср. в 
наслідок чого розколовся на три частини, а дві особи 
загинули. В процесі розслідування сìало відомо.що пілот 
вирішив зупинити „Боінг-737" кілька секунд після того, як 
літак почав розгін. Прокуратор Сантуччі звинувачує 
пілота М. Мартіна у томуÌ шо тоìí відразу зник з місця 
аварі! із своїм помічником Константином Ќлèиçàсом та в 
занедбанні службових обов'язків. За сìовами К Ќлейçàçà 
пілот М. Мартìн поводив себе дуже дивно ѓа їрраиіонадь-
но під час зльоту літака, то р '̀  що М. 
Мартін вживав наркотики. 
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Диктатура одної партії 
чи плюралітет? 

Відмова у Польщі і Мадярщині від однопар-
тійноí комуністичноî ситеми і заведення, чи, 
вірніше, відновлення принципу ідеолог ічно-
парг ійного плюраг?ітету мусіло довести до 
дискус ій у московськ ій парт ійно-державн ій 
верхівці. Міхаїл Ґорбачов, президент і генераль-
ний секретар Компартії СССР, отже людина на 
найвищому державному і партійному пості , 
відізвався легковажно про ідею ввести такий 
гдеолог ічно-політичний плюралітет також у 
Çòвèѓсьќому Союзі. Вжив звичного російського 
слова ,,чеñýха" та назвав такий проект ‚‚перед-
часнйм" і ‚‚зайвим". Але був настільки обереж-
ний, що не поставив крапки над „ і " , що він 
с·ìротивиться такій заміні і буде такий проект 
поборювати. Якщо він уже знав, що в його партії 
існує сильна течія, ворожа однопартійній дикта-
турі, то свідомо промовчав, що силою свого 
авторитету і свого впливу не допустить до такої 
радикальноî реформи державної системи. Якщо 
ж Ґорбачов передбачував, що проект такої 
jjt-форми скорше чи пізніше вирине, то доказав 
свою політичну далекозорість. Бо ось у минуло-
му тижні Правнича комісія нового совєтського 
парляменту, З'їзду народних депутатів, схвали-
ла проект закону, який виразно ліквідує дикта-
туру одної Комуністичної партії і дозволить 
створення інших, рівних Комуністичній партії.які 
повинні дістати легалізацію. У названому совєт-
ському парляменті є не тільки члени Компартії. 
Уведена на пропозицію Ґорбачовà зміна вибор-
чої процедури дозволила скреслювати небажа-
ного кандидата чи голосувати на іншого, не 
комуніста. Але водночас ніякої іншої політичної 
партії не легалізовано і всі новопосталі в різних 
'опадових країнах Совєтського Союзу організа-
ції св ідомо не подавали себе як ‚ ‚парт ію" , 
знаючи, що тоді не матимуть шансів легалізації. 
Тому здебільшà це ‚‚Фронти" або ‚‚Спілки", або 
просто .‚Товариства". Якщо проект Правничої 
комісії став би законом настала б в СССР зовсім 
нова ситуація. Більшість у З'їзді народних 
лепутатів, яка провела б той закон, подбала б, 
щоб встановлено дати нових виборів і в міжчасі 
прийшло б до створення і легалізації нових 
партій, ^комуністичних, серед яких не·ма жод-
ної такої, якій можна б закинути незаконні дії. 

Найближчим цікавим етапом розвитку подій 
імперії є засідання Пленуму Верховної Ради, 

справжнього законодатного тіла. Нема ніякого 
сумніву, що твердì комуністи будуть ‚‚проти", 
їхній лідер Ігор Ліґачов вже натаврував той 
законопроект , як , ‚зраду". За твердженням 
московського кореспондента Білла Келлера 
.‚Ню Йорќ Тайме" з 24-го вересня ц. p.), Ліґачов 
заповів, що автори того законопроекту прово-
лують ‚‚завзяту боротьбу між партією і тими, які 
маршують в сторону капіталізму і буржуазної 
демократіЃ'. Але він не може промовляти в імені 
партії, тільки в імені її крайньо-правого крила. 
До партії належить і Борис Єльцин, лідер опози-
ціî, і академік Андрей Сахаров, що був переслі-
д.'ваний за вимоги людських прав для совєтсь-
к х і ромадян. Проти партійного монополю 
напевне заявляться депутати з республік, в 
яких позначився вже сильний національний рух. 
ґолова Комісії, яка прийняла той законопроект, 
депутат із Москви Сєрґей Станкевіч передба-
чує, що Правнича партійна комісія затвердить 
гой законопроект , але передбачує також і 
рішучий спротив Ліґачовà і його однодумців. Тут 
може розігратися драма Міхаїла Ґорбачовà — як 
він поставиться, чи підтримає правих фанатиків 
чи погодиться на демократизацію режиму. 

Верховна Рада дебатує вже у цьому тижні. 
Але на першому місці її денного порядку є 
справи економіки. Тут теж ідеться про проект 
скасування принципу обов'язкового державно-
го монопопю на всю продукцію і розподіл 
Новий проект допускає приватну індивідуальну 
власність, але фаворизує добровільну коопера-
тивну власність. Подробиці проекту ще невідо-
мі. anè з того, що подає названий вгорі кореспон-
дент ‚.Ню Йорќ Таймçу", можна твердити, що це 
поважний удар по економічному принципу 
марксизму. Як воно у практиці виглядàñò б, 
трудно сказати, бо копи Ліґачоя таврує ппян 
повороту до ‚‚капіталізму', то як··и капіталізм 
може існувати в державі, де панує нужда, де 
ситуацію сяк-так латає чорний ринок і де засяг 
харчових карток не звузився за Ґорбачовà, а 
поширився! Але приймім, що дійсно Комуністич-
на партія втратила б свою монопопьну впаду і 
що формально, за законом, держава виреклась 
би монопольної контролі над продукцією і збу-
том. На чому ще тримався б режим? Ленін і його 
звèñичниќй прагнули зробити марксизм релігі-
єю комуністів. Коли стане ясно, що збанкруту-
вав марксизм як ідеологія та попітична й єќòно· 
мічѓ·à п о ѓ`'їмà, то ми не наст^н^· - ` · - ` — -^v 
може а·.ПСÜІ.йти тільки демократі;-,? 

Відродження національ-
ноî çвідомòсти народів СС-
СР, гноблених десятками 
років сталпìсько-брежнєв-
ським режимом, нині стаç 
знаменним явищем персбу` 
довного час) Далебі, нема 
жодної наші чи малої на-
родностн, яка#б не заявила 
свою прана на самостійне 
вирішення всіх проблем сво 
ѓо ПОЛÌЃИЧНОГО, культурно-
го характеру Чим далі все 
виразніше постає нагальна 
необхідніç і ь кардинально 
виріишти демократичним 
шляхом питання міжнарод-
них відносин, без чого не-
можлива успішна реаліза-
ція господарсько-економіч-
них завдані, перебудови. 

. Розривання проблем, назн-
ваиня першочерговою еко-
номіку. нех г} ючи справами 
національними, не може 
привести до бажаних наспід 
кìв. Навпаки, породжуç нові 
і посилюѓ старі конфлікти. 
Доказом цього Є постійне 
напруження між Вірменією 
і Азербайджаном. 

Усю структуру багатона-
ціонального Союзу необхід 
но міняти: тюрму народів 
треба ро ìвалити, випусти-
ти на волю гноблених і до-
мовитися про взаємно спра` 
вед'ìи в і' міждержавні відно-
синн. іншого виходу не-
ма. Про це відважно і одвер 
то заявили народи прнбал-
тійських республік. Вони 
вимагають засудження Мос 
квою анексії Литви. Латвії 
та Естонії, вчиненої на під-
ставі злочинної секретної 
умови Сталіна з Гітлсром 
1939 року Як на цс рсагува-
ла сучасна Москва? 

Точнісінько так, як у спра 
ві Нагірного Карабаху. Ад-
же там стояла та ж вимога: 
визнати псìàќòиним çваві` 
лля Сталіна, який відірвав 

Василь Сокіл 

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЦЬКА 
ПРОВОКАЦІЯ 

велику частин європейської 
території і приєднав П до 
Азербайджану для постій-
них конфліктів між двома 
народами. На цю справед-
ливу вимогу вірменського 
народу було категорично 
сказано з Москви: не допус-
тимо будь-яких змін кордо-
нів. Абсолютно чітко ско-
мандували: не дозволимо 
руйнувати імперію. — єди-
ну неподільну! 

Мільйони естонців, лати-
шів і литовців, взявшись за 
руки, продемонстрували 
600-кіло метр о вий-від Тал-
ліна. через Ригу до Вільню-
са-міцний ланцюг сдности в 
своїх законних прагненнях 
до нсзалежности. 

Перелякана Москва не 
знайшла нічого іншого, як 
повторити: не дозволимо 
порушувати кордони. Пос-
танова ЦК КПСС, написа-
на в одвсртому стилі сталін-
ської доби, викликала гли-
боке обурення прибалтій-
ських народів. У своїй зая-
ві Народні Фронти трьох 
республік, відкидаючи геть 
усі лрогрози Кремля пи-
шуть: ‚.Можливо від смер-
ти Сталіна і до вторгнення в 
Чехо-Словаччинну 1968 ро-
ку не з'являвся в нашій краї-
ні документ, такий злові-
щий і небезпечний для дс-
мократичного процесу". А 
група естонських депутатів 
Верховної Ради у своєму 
протесті çќвалÌèÌкувала га-
нсбну заяву ЦК партії, як 
пряму погрозу військовòі 
інтервенції Москви в Прн-
балтику. 

Хочеться вірити, що від` 
повідальність тверезо мис` 
лячнх членів Політбюра, 
які схвалили цей зухвалий 
документ, не допустить до 
краху і так непевної перебу` 
дови хворого суспільства. 

Маштаби і активність на` 
родних рухів викликають 
нервозне занепокоєння ќон` 
сервативних сил. Не пава` 
жуючись вжити військові 
заходи придушення, вони 
вдаються до „дсмократич` 
них" репресій, в числі яких 
значаться розгони дсмон-
страції, фізичні акції чорно` 
сотенців, арешти, ув'язнен-
ня за „хуліганство", гроùю` 
ві кари за ..порушення" ла-
ду. Відсутність законности 
дає репресивним органам 
певну свободу до сваволі і 
насильства над людьми, не 
даючи потерпілим ніяких 
шансів на самооборону: до-
сі н іхто ще не зважився 
вдарити в лице натренова-
ного за фашистським зраз-
ком биндюжника в чорному 
береті, коли він виламує 
руки мирному демонстран-
тові. 

Загрозливою новиною у 
çпрòöах поборювання на-
родних рухів є одне явище, 
яке зовсім недавно з'явнло-
ся з л о в і щ о ю п р и м а р о ю . 
Примарою в тому розумін-
ні. до чого ці небезпечні 
методи можуть призвести, 
якщо їх і далі будуть засто-
совувати. Невідомо, за чи-
сю ініціятнвою вони внннк-
ли, однак, цілком ясно, ким 
вони схвалюються. 

Нещодавно по всій країні 

прокотилися, як в ідомо, 
грізні страйки шахтарів. Ці 
страйки носили переважно 
економічний характер з пев 
ною долею політичних ви-
ног , с п р я м о в а н и х проти 
сил, які гальмують перебу-
дову. Робітничі штрайки у 
всі часи служили позитив-
ному процесові . Такими 
вони й нині оцінені. 

А чи міг хтонебудь уяви-
ти, що можливі страйки на 
національному грунті? Єди-
на причина може викликати 
таку форму протесту: при-
гноблсна нація в такій фор-
мі бореться з панівною. В 
історії, як мені відомо, не 
було жодного випадку, щоб 
панівна нація заштрайкува-
ла проти пригніченого нею 
народу. Однак, усупереч 
нормальному мисленню, та 
ке може статися в ..дружній 
с ім! народів". Нещодавно 
мало хто вірно оцінив, що в 
Естонії протягом десяти 
днів страйкували кілька де-
сятків робітників, а через 
якийсь час таке ж відбуло-
ся в Молдавії. Зупинилися 
фабрики,заводи. Збитки на 
сотні мільйонів... 

Офіційна совстська преса 
широко розрсклямувала ці 
дивовижно потворні страй-
ки. Російськомовні грома-
дяни Естонії, а трохи зго-
дом і в Молдавії застрайку-
вали зовсім не за підтрим-
кою перебудови, яку галь-
мує місцевий бюрократич-
ний апарат, а проти волсви-
явлсння основної націона-
льности: впровадження в 
республіках мови корінно-
го народу як державної мо-
ви та певних змін у вибор` 
чому законі. 1 все це діяло` 
ся під гаслом — робітнича 
кляса не дозволить на зну-
щаиня над росіянами! Щоб 

(Закінчення н.` çтор. 3) 

На весні 1945 року Моск-
ва почала систематично вн-
нищувати Українську Като-
лицьку Церкву на землях 
Західньої України. її пер-
ший удар був звернений 
проти церковних ієрархів. 
Заарештувавши Мнтропо-
лита Йосифа іí усіх єпнско-
пів. большевнки зігнали до 
Львова 216 делегатів застра 
шених священиків та 19 дс-
ле і àті в-мирян. Саме 43 роки 
тому відбувся горезвісний 
так званий Львівський Собор. 
що вирішив ýневажниѓй пос-
танови Берестейської Унії з 
1596 року, зірвати зв'язки із 
Вселенською Церквою, та 
..возз'єднатися" із Російсь-
кою Православною Церк-
вою. Одначе своя рідна, не 
накинута Москвою Церква, 
хоча офіційно îàборонена, 
жила і живе в серцях наро-
ду і у візіî майбутнього. 

Прибувши по довгих ро-
ках каторги до Риму. Бла-
женніший Патріярх Иосиф 
знову розпочав çѓàрання 
про створення Украінсько-
го Патріярхату Цю ідею 
він порушив під час нарад 
Вàтиканçьќòѓò Собору 11 
ѓо, 11-ю жовтня 1963 року. 

Вимога визнання Ўкраїн-
ського Патріярхату- це не 
тільки справа повної само-
управн в церковно-реліì ін-
ному житті, це таќòм' спра-
ва престижу кашоî Церкви. 
Звернім увагу на цей факт, 
що до складу Каголнцької 
Церкви входить ìíїÌсть пат-
ріярхатів: вірменський.мсл-
х ітськи8, марòнітçьки й, 
холдсйський, коптÌñський і 
латлнський-срусалимський. 

Іван Головінськнй 

ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПАТРІЯРХАТУ В МИНУЛОМУ 

І СЬОГОДНІ 

Деякі із цих паìріярхагів не 
мають більше як 100,000 
вірних, у той час коли Уќ· 
раîйська Католицька Церк-
ва мас більше вірних, ніж 
усі східні Католицькі Цер-
кви. 

Москва добре розумќ, 
яким могутнім релігійним і 
дсржавницько`бу дуючим 
чинником була і Українсь-
ка К а т о л и ц ь к а Церква і 
тому безперебійно вела і 
веде проти неї наклепниць-
ку кампанію. Уже в квітні 
1945 року появиласяý Льво-
ві великим накладом нак-
лепницька брошура Воло-
димнра Росовича, під наго-
ловком: ..3 хрестом чи мс-
чем". У 1968 році появляс-
ться книжка Володимира 
Добрнчева: ‚‚В тіні Çв. 
Юра", що її у 1970 році 
перевидало видавництво 
..Каменяр ". Цю саму кннж-
ку передруковано рік пізні-
ше в Москві російською 
мовою. У 1983 році, знову у 
видавництві ..Каменяр"нòя 
вився новий варіянт кннж-
ки Добричева під наголов-
ком: „Лябірннтами ЎніЃ`. В 
1985 році появився иольсь-
кою мовою образливий па-
сквіль Едарда Пруса: ‚.Вла-
дика Святоюрський" . До 

речі, с здогади, шо Добри-
чев і Прус не та сама 
особа. В 1986 році київське 
видавництво ..Дніпро" пе-
ревндало англійською мо-
вою пасквільну книгу. 
.‚Людство памятас", автор-
ства Ярослава Гадана. Кни-
га повна жалюгідних нак-
лепів проти Слуги Божого 
Митрополита Ше птиць ко-
го і Блаженнішòѓò Иатріяр-
ха Йосифа. 

Ми ще під вражінням вс-
личавих святкувань Тисячо-
ліття Хрнщення України та 
зворушливих відправ у міс-
цевості. де відбуваються 
відпусти в Зарваниці. Од-
начс не минуло і кілька мì-
сяців у цьому відпустовому 
місці, коли газеѓà .‚Псремо-
га". орган Бучацького рай-
кому Компартії Тернопіль-
ської облàети, поміçт ìь ìà 
погромницьку статтю про-
ти єпископа Вàеììлика і ук-
раїнськнх католицьких свя-
щеннків. Ця стаття-це наг-
лядна провокація, писана 
.‚грубими нитками" із вираз 
ним наміром сіяти ворож-
нечу поміж українцями ка-
толнќами і православними. 
В згаданій статті написано: 
,,Зрада і насильство-рсмес-
ло ун ìятства з моменту 

його зародження. В той час. 
коли сотні, тисячі правос-
лавних віруючих громадян 
нашої краîни захищали ра-
дянську землю від німсць-
ко-фашистськн.х загарбнн-
ків, уніятеьке духовенство 
співробітиичили з окупан-
тами, з бандитами ОУН". 
Пригадується,як у мннуло-
му Москва проливала ..кро-
кодилячі сльози" над ира 
àòславними козаками, які 
брали участь в гайдамаць-
кому повстанні. В дійснос-
ті. зловивши Ґонту, москов 
ські генерали наказали йоìч) 
гортутувати, а відтак від-
дали полякам на страту. 

Çì·òìодні більше ніж 
будь-коли нам треба стану-
тн в обороні нашої Церкви. 
Свідоме історичної відпові-
дальности Українське Пат-
ріярхальне Світове Об`сд-
нання заплянувало при кін-
ці вересня 1-989 року ціло-
тижневі святкування у Рн-
мі, пов'язані із трьома річ-
ницями: 350-ліття псредан-
ня Ватìіканом ;иìя Украîйсь 
кої К а г о л н ц ь к о ї Церкви 
будинку свв. Сергія і Вак-
ха, п'ятої річниці çмерти 
Блаженнішòì·ò Пат ріярха 
Йосифа та 20-ліття посвя-
чення Собору Святої Софії. 
У рамках святкувань запля-
новано релігійні відправи, 
зустріч мирян із владиками, 
а також щоб делегації окре-
мих країн відвідали своїх 
амбасалорів в Римі і скла-
ли відповідні меморіялн в 
справі оборони Українсь-
кнх Церков та легалізації 
У ќраîнçьќòî Католицької 
Церкви 

Михайло Кучер 

Василь Cmýç — феномен 
Про Василя Стýçа опові-

дає Сергій Солдатòе, відо-
мий свого часу дисидент у 
своїй книзі „Зарницьì воз-
рождсния", Лондон, 1984. 
Солдатòе був в одному та-
борі з Василем Стусом, де 
вони познайомились. Стан-
ція Яваç, поселення Озер-
ний, Зубово Полянського 
району Мордовської АС-
СР, табір ч. 17 а. 

Незабутнім випадком в 
моєму таборовому житті 
було знайомство з непов-
торннм, незабутнім Васи-
лем Стусом, українським 
політичним в'язнем і полу-
м'яним борцем за націона-
льну свободу. Василь був 
чарівний та виразно рслі-
гійна людина. Незабаром 
ми стали близькими друзя-
ми. Я до нього відносився з 
побожністю, ýдумках нази-
вав його гетьманом на га-
рячому вороному коні, в зо-
лотому шоломі з блиску-
чою шаблею в руці. Він веде 
в бій хоробрі ;созацькі пол-
ки. 

Я цілком погоджуюсь з 
усім.що про нього досі було 
написано. Хочу тільки до-
дати і підкреслити — ще 
„стусівський феномен". Він 
для мене мас не тільки літе-
ратурнс і політичне значен-
ня, але також особливу 
моральну і духовну вар-
тість. йому були властиві 
моральна чистота і безком-
промісовість та відчуття 
жертви із шляхом до мук. 

Поза світлим моральним 
прикладом для всіх нас (не-
українців) український на-
рід в його особі мас глибо-
кого релігійного мислите-

¾я, видатного філософа. 
Іого золоті думки розки-

дані в поезіях. 
Загально українські полì-

тичні в'язні складали най-

більш чисельну частину в'яз 
нів в таборах, до 40 відç 
Були вони людьми темпс-
рáментними і многостраж-
дальними, гаряче любили 
свій народ. Але почуття спра 
ведливости в них мало пев-
не догматичне забарвлення. 
В майбутній історії поболь-
шевицького світу в них ма-
ло залишилось місця наро-
дам російському, польсько 
му і навіть кримським тата-
рам(!). 'Історія фомадянсь-
кої війни 1918-20 років (боро-
тьба за самостійну Україну) 
була у строгих безкомпро-
місних тонах — біле-чорне. 
Росія — жорстокий завойов 
ник і Україна — безвинна 
жертва і страдниця. А між 
тим і в 40`мільйоновому ук-
раїнському народі тоді хо-
валась певна слабість і нс-
розуміння потреби політнч-
ної нсзалежности. Україн-
ський народ легко піддався 
совєтській окупації. (!) А 
ось естонський народ здо-
був самостійність, хоч сил 
було 1 до 100. Україна була 
значно сильніша. 

І далі Солдатов знову 
повертається до Стýçа... За 
кілька днів раптом Василя 
.‚шарпнули" до шпиталю. У 
нього була виразка шлунку, 
терпів великі болі і ночами 
голосно стогнав. Перед èта` 
пом Василеві заборонили 
взяти з собою збірник фраг 
ментів старогрецьких пись-
менників стоїків. Він відмо-
вився íхати до шпиталю. 
Тоді його закували і повез-
ли силою. Ми остовпіли. 
Хворого українського поста 
закуто за античну прозу 

Господи! Це ж Европа. 
кінець XX століття. 

Очевидно совєтські табо-
рн примусової праці і емер` 
ти трудно назвати Евро 
пою. 

З ЛИС Iffí ДО РЕДАКЦІЇ 

КРИНИЦЯ - 1989 

Затримався я на місяць 
липень у пароха Криниці о 
Станнслава Мухи, дуже рев 
ного й відданого цілою ду-
шсю пастиря нашої страда-
ючої Церкви. Крім нього на 
Лемківщині працюють ще 
два отці, один з осідком у 
Горлицях в манастирі Се-
стср Васнліянок. а другий у 
селі Команьча недалеко Ся-
нока. В цьому селі є кілька-
десять українських родин. 

Отець з Криниці в кожну 
неділю і свята відправляє 
по чотири Служби Божі в 
чотирьох місцевостях від 7-
ої рано до 4-ої по полудні. 
Два інші отці відправляють 
по три Служби Божі в різ-
них селах. 

В Криниці вдалося паро-
хові нашому виççщати дос-
віл місцевого латинсько` 
го пароха на відправи у 
нашій церкві, переміненій 
на костьол. Манастнрська 
каплиця в Горлицях засту-
пає церкву для недільних і 
святочних відправ. Єдиній 
Команчі вдалося збудувати 
церкву, яка с викінчена в 
деталях. Парохи мали лиш 
дозвіл на каплицю, але дя-
куючи старанням наших 
людей, перемінено її на гар-
ну церковцю. Варто тому 
спростувати в наших часо-

пнсах.католицьких і свìтсь-
ких, що, на жаль, наша па-
рохія в Криниці є в комір-
ному у своїй церкві. 

Паро.хія в Криниці, по-
дібно як у Горлиці, завдя-
ки жертвенності наших лю-
дей в Америці і Канаді, є в 
посіданні дому. В цьому 
домі у підвалі о. парох по-
будував каплицю на приб-
лизно 20 людей і щодня 
править Службу Божу о 
ѓод. 5-ій по полудні, на яку 
сходяться люди з найближ-
чих околиць. Там ппавить-
ся Маївка і Молебень до 
Серця Христового. Все цс 
нагадує не до повіренн.ч 
велику посвяту і відданість 
нашій Церкві. 

Криниця, однак, вимагає 
побудування каплиці на па-
рафільній площі коло до-
му, яка містила б 50-70 
людей. Криниця — село, де 
є наша церква (тепер кос-
тьол), є віддалена від Кри-
ниці-міста коло 3 км. 

Наша віруюча і ромадсь-
кість в Америці повинна 
доложитн всіх старань і 
рятувати що ще можливо 
Треба в пресі нашій прнга-
дати про стан наших цер-
ков на Лемківщині. Саме 

(Закінчення на çтор. А) 

З'ЇЗД НРУП В КИЄВІ 
І 

Установчий з'їзд НРУ вітав литовський народний 
фронт ..Саюдìс" ЙОГО представник Розолас Ромуальдіс 
ìвертається До залі своєю національною мовою, яку 
відтворюç по-українськи перекладач. 

Балтійські країни й Литва вважають, що в сьогодніш-
ній Актовій залі Київської політехніки відроджується 
Україна. Те,що сьогодні діється в Балтійських країнах 
не загрожує жодному народові СССР, хоча зараз Совгт-
ський Союз існує й веде себе як імперія. 

Балтійські народи Литва, Латвія й Естонія рішу-
че й безоглядно йдуть ло нсзалежности ‚‚Литва без 
суверенітету Литва без майбутнього" 

Уважаю, т о на з'їзді, що відбувається сьогодні, 
Україна перемагає Тепер черга за Росією, говорінь 
литовець Ромульдіс і завершує. Попереду чекає нас 
царство волі. Замість подарунку я привіз з Литви 3 сìова: 
‚.Ми любимо тебе. Україно". 

Головуючий на засіданні робітник Київського заводу 
‚‚Арсенал" Кравченко надав слово Левкові Лук`янснковì 
26-річному політв'язневі від Хрущова до Горбачова. 

Вибухають овації, усі встають. 
Левко Лук'янснко говорить: Сприймаю ці вітання не 

як співчуття моїй 26-річній тюрмі, а як схвалення лінії мого 
життя боротьби за незалежність України. Фактично 
Україну все и ìсі òрìічне життя завойовували. Але якшо 
монголи, литовці й поляки брали з нашого народу данину 

Росія забирає, окрім матсріяльної данини, нашу 
національну луìпу Усі наші найтрагічшші віки походять 
від часу приєднання до Росії. Вона наш окупант"... 

Левко Лук`яненко закликав з'їзд НРУ висловитися за 
виключення з V'M.—w-vHit СССР ст 6, яка утверджує в 
нашому суспиìьс ÌÖІ комуністи чи) диктатуру. 

і í 

Від іменìі болгар та греків, які мешкають серед 
українців Одеської облàети, з їзд вітає Свгенія Голобородь 
ко — делегат від Одеської обласної організації НРУ. Вона 
звертаçться до матерів усіх народів, що населяють 
Україну: .‚Матері українські, грецькі, болгарські - впли-
нсмо на своїх дітей і чоловіків не допустимо до 
створення на Україні Інтерруху. як це в Балтійських 
країнах і в Молдавії. Вік, інтеррух, зарекомендував себе як 
реакційний рух, що бореться за збереження сталінізму і 
брежнсвізму". 

Тема виступу Анатол ія Артимснка — м о л о д ь . 
Сьогодні ЛКСМУ краîни не мас права монополії на 
українську молодь. „Молоде звертається Анатолій до 
присутніх об'єднуйтеся в незалежні Спілки Українськоî 
Молоді. Будемо переходити від однопартійної системи 
до плюралізму у всіх сферах суспільного життя України". 

Депутат Верховної Ради СССР Сергій Консв пропо-
нує вибори до керівних органів Української ССР знизу до 
верху проводити на альтернативній основі. На такій же 
основі вибрати й президента України. Ми не маємо права 
програти виборів говорить народний депутат Конєв.бо 
інакше уряд України ще на п'ять років буде заповідником 
динозаврів". 

Мета НРУ досягнути політичної, економічної й 
культурної незалежності! України. 

Конєв говорить, що його власна думка про заяву ЦК 
К ПСС щодо ситуації в Прибалтиці така: Заява — це чергова 
гшовокації. її автори — одні й ті ж особи, які криваво діяли в 
Карабасі, Фергані, в Грузії. Ми проти Інтернаціоналізму 
як єдиної çÌрости. Ставка ЦК КПСС на людей — безбат-
ченків, приречена на програш. Зараз не партія керівна й 
спрямовуюча сила нашого суспільства, а саперні лопатки й 
танки. Словом — сила. 

А щоб мене не звинуватìùìи в українському націона-
лізмові — назòву свої анкетні дані зазначає Конєв: мій 
батько росіянин, мати білоруська, дід — латиш. 
Народився я, — іронічно зауважує Конєв, - у найнаціоналіс-
тичнішому місті Дніпродзсржинську — батьківщині 
застою Брежнєва. 

Сергій Консв вносить пропозицію: Висловити недо-
вір'я Урядові України на чолі з Щербнцьким. 

Доцент Григорій Мосіснко мав тему ‚‚Соціяльна 

Г 

справçùìивÌсѓь". ‚.Передо мною. говорить Мосіснко 
священна символіка України синьо-жовтий прапор. 
Тризуб емблема вічностн українського народу. Говорн-
тн про СОЦІАЛЬНУ справедливість можемо лише у зв'язку з 
ідеологією НРУ". Мосіснко пропонує провести найближ-
чим часом науково-практичну конференцію ‚‚ідеологія 
Народного Руху України". 

Мосіснко завершує свою доповідь: 
í. Марксистська теорія про базу й надбудову суспіль-

ства збанкрутіла. 
2. Партія як керівна сила суспільства втратила кредит 

довір'я. 
3. Партія спираçться не на народі, а на багнети. 
Україна — одна з нанбагатших країн світу й вона 

повинна стати незалежною. 
Звітують про свою роботу голова Мандатної комісії 

Віктор Кулінич і голова Фінансової комісії Галина 
Антонюк. Галина Антонюк говорить, як Уряд України 
буквально перерізав НРУ горло, аби не стало фінансово 
діяльною силою. Численні перекази від усіх верств 
населення на рахунок НРУ Банк відправляв адресатам. 
Нині НРУ має у своєму розпорядженні близько 30,000 крб. 

9-го вересня, вечір. Ці хвилини увійдуть в історію 
України, як час офіційного проголошення нової громад` 
сько -політичної організації Народний Рух України за 
перебудову. Звершилося те, чого ми так довго чекали: 
відбулася консолідація усіх прогресивних сил республіки, 
які солідаризуються у боротьбі проти спільного ворога — 
партбюрократії з прогресивними рухами усіх націй і 
народностей СССР та всього світу. І делегати з'їзду, і ті, 
хто під зливою слухав трансляцію роботи форуму на 
вулиці перед Палацом культури Київського політехнічно-
го інституту — усі вітали один одного з подією величезної 
ваги. Співом „Заповіту" завершився другий день роботи 
з'їзду. А перед тим були виступи, дебати, привітання. 
Зокрема виступав завідуючий ідеологічним Відділом ЦК 
КПУ Леонід Кравчук. Ось що він сказав: „Я — християнин 
і комуніст. І я знаю, що не можна вітати завчасно, бо 
завтра ще буде продовжуватися робота з'їзду. Я хочу 
сказати дуже багато гіркої правди. Правда завжди збирала 

(Закінчений на çтор. 3) 



Ч. 184. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 28-го ВЕРЕСНЯ 1989 З 

ФІЛЬМИ 
БОГДАНА 

СОЛУКА 

„Українські Д. П. в Німеччині", 1945 
„Клпола бандуристів в Німеччині 1947". 
„ЧорноморцГ· {Арт. Тàѓàìо, Ярошеанч, Дòàѓàнюќ). 
„Чар танку" (Арт. Р. Прийме, О. Закñинçьќà). 
„ЛЬВІВСЬКІ катакомби". 

6. „Українці в Північній Америці". 
7. „Давфин фестиваль" 
8. „Сан-Дієго фестиваль" 

9. „Романс а Карпатах". 
10 „Турне Капелі Бандуристìа по ЕвропІ 1959". 
11. „Княжа доба" {Хрищвння Украìќй). 
12 „ÌÒÒÒ·ЛІТИÌ святкування X. У. в ЗÇА, 1988. 

Уß АГА! Продукуючи мої фільми я ніколи не робив ПО-
переднìх збірок, як це деякі особи сьогодні практикуютьì, 
я продукував фільми у власних силахì І сьогодні пропоную 
вам їх на відèò по $50.00. 

ЗРЕВАНЖУЙТЕСЬ! 
Організуйте фестиваль моїх фільмів у вашій громаді та 

прославляйте осяѓй нашої еміграції 1944-1989 років. 
SOLUK—FILM 

2175 Poñet Hollywood, Calif. 90068 

Г : її і íi. s и м — і — а и и — шшм 
Нова книжка спогадів 

Юрій Тамарський: 
ПРИГОДИ ФІЛЬМАРА 

Накладом автора. Джерзі Ситі, Н. Дж., 1986. çтор.453. 
Ціна: тверда обкладинка $20.00 І 
М'яка обкладинка 15.00 

До набуття у книгарні Свободи. 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 

Мешканціò стейту Ню Джерзі зобов'язує б% продажного податку. 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
ВУНСАКЕТ, Р. Ай. 

повідомляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
НАРАДИ ОКРУГИ 

— відбудуться — 
в неділю, 8-го жовтня 1989 р. о год. 2-ій по пол. 

в залі 

St. Michael's Ukrainian Orthodox Church 
Parish Hail 

74 Harris Avenue, Woonsocket. R.l. 
В нарадах зобов'язані взяти участь члени Управи Окружного 
Комітету, відділові урядовці та делегати 31-оì Конвенції 

наступних Відділів: 

73, 93. 122, 177. 206. 241 
Гостей, членів У ќраÌйського Народного Союзу радо вітаємо 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1 Відкриття 
2 Перегляд організаційнò і праці Округи у 1989 р 
3 Доповідь головного секретаря УНСозу 

ВОЛОДИМИРА СОХАНА 
4 Обговорення загальних союзових справ 
5 Схвалення пляну організаційнò і праці на останні місяці 

бìжучого року 
6 Внески, запити 
7 Закриття нарад 

8 нарадах'вìзьмуть участь 

В О Л О Д И М И Р С О Х à И , головний секретар УНС 

Олександèр Худолíй, ѓòповний радний УНС 
ЗА УПРАВУ ОКРУГИ: 

Пеон ГардІнк, голова 
Олена Тренќñер, 
секр укр МОВИ 

Теодор Клòèан, 
секр анг мови 

Дженет Бардеñ, касир 

ПАМ'ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКОВІ 
В БРАЗИЛІЇ 

— ДАРУЄМО — 
статуйќý ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
відлиту в бронзі, висотою на 45 
цм., роботи відомого скульптора 
Л. МОЛОДОЖАНИНА, всім тим 
Шановним Жертводавцям, які 
зложили, або зложать на ФОНД 
БУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВ-
ЧЕНКОВІ в Бразилії щонаймен-

ше 1,200 дол. 
Ця високомистецька мìнìятура 

будучого пам'ятника Т. ШЕВЧЕ-
ЧЕНКОВІ в Бразилії надається 
особливо на почесні місця в ро-
динІ, в бюрІ, в українських уста-
новах та в національних домів-
ках І товариствах. 

Окрім цього Імена всіх ЖЕРТ-
ВОДАВЦІВ будуть поміщені на 
ПРОПАМ'ЯТНІЙ ТАБЛИЦІ, яка 
буде вмурована в пам'ятник та в 
ПРОПАМЯТНІЙ КНИЗІ за таким 
ключем: 

ПОЧЕСНІ ФУНДАТОРИ...2.000 
дол. І більше, МЕЦЕНАТИ...1.000 
дол. і більше, ДОБРОДІЇ . . . 
250 дол. І більше, ПАТРОНИ-
500 дол. І більше, СПОНЗОРИ... 
100 дол. І більше. 

ПОЖЕРТВИ Із світлинами І 
особистими даними та адреса-
ми просимо присилати на ниж-
че подану адресу КОМІТЕТУ, за-
значуючи на чеках: 
Т Shevchenko Monument in Brazil. 

ЖЕРТВОДАВЦІ, які зложили менші суми І бажають 
одержати ДАРОМ цю мìнìятуру пам'ятника можуть ДÖП"бВ-
НИТИ свою пожертву до висоти 1,200 дол. 

ВСІМ ШАНОВНИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ НАША ШИРÀ Д Я-
КА. 
Торонто — Ню йорќ, в серпні 1989р. 

КАНАДСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ КОМІТЕТ БУДОВИ 
ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ В БРАЗИЛІЇ 

ПІД ПАТРОНАТОМ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ 
УКРАЇНЦІВ. 

Ваші листи просимо адресувати: 

TARAS SHEVCHENKO MONUMENT IN BRAZIL 
CANADIAN å U.S.A. COMMITTEE 

2118A Bìoor Street West, Toronto, ON., M6S IMS. Canada 

З'їзд... 
(Закінчення зì çтор. 2) 

під свої знамена волюнтсрìв, але були випадки, коли 
волюнтсри ставали жертвами самообману. Правду можна 
використати й у неблагородних цілях. Правду, якої прагне 
Рух, також ‚можна використати таки в неблагородних 
цілях. Я хотів би застерегти вас, якщо ви хочете послухати 
людину, яка ñ прожила вже чимало, і бачила чимало, аби 
ви не поспішали, щоб реально оцінювали ситуацію. Тому, 
що в політиці аритметика важить мало. В політиці важать 
реальні сили. 1 треба зважити, як на ці сили, так і нахили 
людей, які стоять з одного чи з другого боку. Я хотів би 
порадити вам входити з правдою на конкретні справи..." 

Різні були виступи цього дня на з'їзді: конструктивній 
неконструктивні, емоційні і стримані. Можливо б більше 

ш 

Промòеляс Левко` Лук`яненко. 

ШШШ 

Делегація ‚.Солідарноçñѓù`` І Польщі на чолі 
з А ðа.чом Міхніком (посередині). 

Великодержавницька... 
(Закінчення 

росіянин учив молдавську 
чи естонську мову? Щоб 
допустив націоналістам руй 
нувати дружню сім'ю наро-
дів та топтати ‚‚завоюван-
ня" Жовтневої революції? 
Ніколи на це. не згодиться 
завойовник! 

Що ця ганебна і небезпсч-
на акція розрахована на 
підтримку московської рèак 
ційної мафії, свідчать вих-
валяння ‚‚страйкарів" у Ти-
располі: ‚‚Ми не відступн-
мо, ми переможемо, бо за 
нами Москва!" 

І без такого признання 
неважко зрозуміти, звідки 
подано гасло — підняти 
робітничу клясу на приду-
шення національно-внзво-
льних д о м а г а н ь народ ів 
советської імперії. Гнобле-
ні народи ясно зрозуміли 
справжню суть цих акцій. 
Прибалтійські Народні 
Фронти у своїй відозві до 
народів Союзу характерн-
зують їх. як „навмисну про-
вокацію, спрямовану на вик 
лик нснависти до росіян". 
Може, на це йде панівна 
нація? 

Інакше не можна тракту-
вати щ штрайки, як çàмовиќ -
рнття великодержавннць-
ких сил. Легко уявити, яке 
захоплення і схвалення во-
ни отримали від російської 
націоналістичної (точніше, 
мабуть, нацистської) орга-
нізації ‚‚Пам'ять"! 

Найбільша небезпека в 
тому, що націоналістична 
зарозумілість росіян висту-
пас в документі ЦК КПСС, 
спрямованому не на розв'я-
зання міжнаціональних проб 
лем. а навпаки (усвідомлю-
ють чи не бажають зрозу-
міти автори цього?),на роз-
палювання незгоди між на-
родами. 

Відбудовний процес невід-
воротннй. Нелегкий шлях, 
звичайно, лежить перед від-
будовою національної сві-
домостн. Але будь-які ПП-
грози не залякають людей. 
Які б не були вони, народи й 
далі розгортають визволс-
ний від страх) вільний рух 

j за своє право самим вирі-
шувати власну лòлю. Ніякі 
спроби Москви не стрнма-
ють перебудоìннй народ-
ннй рух. Навіть танки. Бо це 
означатиме катастрофу пе-
ребудови. 

А тим часом росіяни-
пìтрайкарì лише скомпромì-
тувалн себе 

Верховні органи влади в 
при балтійських рсспублі-

`` ках та Молдавії схвалили 
закони про свої мови як 
державні. І не бажають всту 
лати в конфлікт з іншими 
націями. Вони не проти ро-
сійської мови, — хай її вжи-
вають ті, кому вона рідна, 

І вони лише категорично за 

зі çтор. 2) 
свої рідні мови. 

А росіяни хай штрайку-
ють за оборону своçї мови у 
своїй республіці. 

Щодо того, чия мова кра-
ша. нема чого дискутувати. 
Кожна говірка може існува-
тн і втілюватися в художні 
гвори, хоч би вони були 
розраховані на вузьке коло 
читачів. Дуже добре, що в 
Канаді та ЗÇА випускають· 
ся численні збірники для 
поселенців з різних районів 
Західньої України. 

Не так давно в газеті 
‚.Свобода" (за 3-го червня ц. 
р.) я звернув увагу на стат-
тю Анни Білиќ ‚‚Художня 
література — діалектом". В 
ній пишеться про черговий 
(127-ий!) .‚Репертуарний 
збірник", випущений Сою-
зом Українських Трудящих 
Чехо-Словаччннн, переваж 
не місце в якому посідають 
твори лемківського ПИСЬ· 
мèиниќà Дмитра Вислоць-
кого 1888 — 1968). Автор 
статті загалом прихильно 
оцінила цей збірник, але 
вельми критично поставн-
лася до ідейноîсýті творчоç 
ги Вислоцького. Пані Білиќ 
інформує читачів, зокрема, 

що Вислоцький ‚‚після 
страшного голоду в Украі-
ні, — 1934 року відвідав 
СССР, наслідком чого були 
розхвалюючі статті про бо-
льшевиків та напади проти 
т. зв. націоналістичної пре-
си". А його брошура ‚‚Прав-
да о РосіЃ — „спричиннла-
ся не до одного горя лемків-
ських родин, які персселн-
лися ще перед Другою сві-
товою війною до СССР". 

Отож. — справа не в го-
вірці, якою написані твори, 
а що в тих творах написано 
ціçю говіркою. 

Непорозуміння, часом 
сейозні, які існують між 
організаціями і людьми в 
діаспорі, свідчать не про те, 
що у них різна мова, а про 
те, що, на превеликий жаль і 
на лихо загальній справі, 
вони не здатні чи не бажа-
ють знайти спільної мови у 
розв'язанні важливих зав-
дань. що постали перед Ук-
раїною в нинішній час. Ба-
тьківщина потребуç щироî і 
дійовоî підтримки народно-
го руху, спрямованого на 
гартування національно í 
с в і д о м о çти найшир ш и х 
мас, на виховання в них 
горлостн за свою історію, 
мову, культуру, на усвідом· 
лення того, що перед укра-
їнським народом відкрнває-
ться реальна можливість 
спільними зусиллями збу-
дувати незалежну державу. 

Мова йдеться саме про 
цс. І про тс, що для успішно-
го здійснення цих великих 
завдань конче необхідно 
всім нам мати спільну MOBV 

Евшвжшвшввш 
Слово виголошуç Єпископ ЎЌЦеркви Павло Вàсилиќ. 

Привіт складàе українцеь·депутат І Польщі д-р 
Володимир Мокрàії 

УАПЦ в Південній Америці 

Вид на ôàльќон шлі параì`` 

аналітичних, можливо небхìдно спокійніше і оворн і и про 
наболіле. Можливо. Але треба вчитися, треба вмиѓйся, 
треба зростати й д о р о с л і ш а т и нашому дитяті , що 
народився 9-го вересня 1989 року в Ќж ні Але у день 
народження емоції можна зрозуміти іí пробачити, бо 
сльози бігли на очах не тільки в молодих, але й у тих 
людей, що не ѓѓýстиля сльози в сталінських катівнях, у пі`. 
хто не звик показувати своїх почувань. 

День закінчився ..Заповітом", який уся ìàля виконала 
стоячи. 

А 10-го вересня зранку знову почалася напружена 
робота. 1 хоч були вже прийняті статут і проѓ рама, лèõаги, 
виступи продовжувалися. Ми зѓадаçми не всі, бо цс 
неможливо в короткому òìляді. Скажемо гільки, щò гак 
само тепло, як приймали вчора слова полковника Марти-
росяма, який сказав, що армія ніколи не тле проти народу. 
прийняли сьогодні привітання прсдстаь піків народних 
пухів Латвії і Литви. Полемічним і конструктивним був 
виступ відомого правозахисника Вячеслава Чорновола. 
Хвилювала поява на трибуні представника Паролìюì о 
Руху із Житомира Василя ÒвеÌснќо. Щиро впали дслеì а ги 
з'їзду посланця Народного Фронту з Москви Олександра 
Мельникова й багатьох інших. Треба скаùпи, що ѓо лив-
ним гаслом на з'їзді був заклик до едности 

З'їзд продовжуç роботу. Виступають свяшснослужи-
телі, зокрема отець Богдан Михайлèи ко (Українська 
Автокефальна Православна Церква) Виступàі Лесь 
Ганюќ, А. Москаленко... 

Відомо, що з 1,158, що представляють 1,247 оргаиіза` 
цій НРУ, прибуло на з'їзд 1,109. Решта делегатів не ÌМОÌЛИ 
взяти участи в роботі з'їзду через перешќòли, які чинилися 
бюрократами. Отже когось удавалося залякаìй, хтось не 
отримав відпустки за власний рахунок і і л. Серед 
делегатів з'їзду, як повідомила Мандатна Комісія 944 
українців. 77 —росіяни, 9 жидів, шість поляків, 
стільки ж білорусів, два - вірмени і по одному представ-
ннкові німців, мадярів, корейців, татар, греків, болгар. 224 
— членів КПСС, чотири кандидати в члени К І К ` С 
робітники — 109, колгоспники І, інженери 329. 
студенти — 5, науков·ìі 121, працівники культури 104. 
журналісти — 42, медики — 48, юристи 25. партійно-
совстські працівники 6, свящснослужителі З, 
працівники — ÌЗО, архітектори 2, книговоди З.актори 

5. домогосподарка - 1. безробітні ?. прокурор 1 

(ЎЦІÇ `і 

У СОРОКОВУ РІЧНИЦЮ ÇМЕРТИ 
мого Найдорожчого БАТЬКА 

бл. п. 
Богдана Пеленського 

прсф гімназії І поручника УГА 
буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

в церкві çв. Архистратига Михаíла 
у Філядельфії, Па. 

при 1013 Fox Chase Rd , Jenkintown, Pa 

у в і в т о р о к , 3 - го ж о в т н я 1 9 8 9 р. о год . 6 - ій веч. 

Про молитви за спокій душі Покійного просить 
сим - ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ 

з дружиною ХРИСТИНОЮ 

З цìеì нагоди жертвую 100 00 долярів на Східньоевропей-
ськнй Дослідний Інститут ім.В. Лмпннського у Фіпядельфіі. 

Повідомляємо вçèчèене 
духовенство, братства і сес-
трицтва, управи парафій, 
організації та український 
православний народ, що в 
дн`ях 28-30-го липня ц.р., в 
місті Енкарнасіон (Параг-
вай) відбувся з Божим бла-
гословенням 5-ий Собор 
Української Автокефаль-
ної Православноî Церкви 
Епархії Південної Америки. 

В Соборі взяли участь 
Єпископ ПаÏсій ìвашуќ, 
шість священиків і 55 деле-
гатів з православних пара-
фій з Парагваю, Бразилії і 
Аргентини. Під час нього 
одноголосно обрано вікарія 
блаженнішòѓò Митрополи-
тá Мстислава, Владику Паї-
сія правлячим єпископом 
УАПЦ для Південної А.ме-
рики. Місцем його осідку 
вибрано місто Курітібу в 
Бразилії. При цій нагоді 
вибрано нову Консисторію 
в такому складі: Владика 
Паîсій — голова; о. Петро 
Блащишин — заступник; о. 
Сергій Ковальчук — другий 
заступник; секретар — інж. 
Микола Ващинський; зас-
тупник секретаря Мико-
ла Гнида; референт зв'язків 
— д-р Роман Òрищин; ре-
фсрент молоді — інж. Ми-
кола Дірявий; Контрольна 
комісія — о. Микола Ми-

лусь, Богдан Лесюќ, Мико-
ла Фурман; Церковний сул 
— о. Володимир Гàрачýќ, 
Володимир Кмет, Констан-
тпн Процюк; члени Консис-
торії — Àдам Вечорко, Ва-
силь Білиќ, Василь Ч.мир. 

Між іншими рсзолюція-
мн Собору вирішено, що 
при кожній парафії буде 
каса взаємодопомоги і що 
ще цього року в Бразилії 
будуть відкриті ^огословсь-
кі курси для кандидатів на 
священиків. Цю резолюцію 
вже переведено в життя дня 
21-го серпня ц.р., коли в 
Курітібі, при церкві çв. Ар-
хистратига Михаîла, о го-
дині 9:30. в присутності про-
фесорів і шістьох кандида-
тів, офіційно розпочато ІÎÇÌÌ 
дворічний богословський 
курс. 

З цим 5-им Собором, з 
посвяченою працею ново-
обраного правлячого пі 
копа, зі зусиллям профео 
рів, співпрацею студентів і 
кожного свідомого україн-
ця та з Божим благословсн-
ням починається нове жит-
тя, відродження Ўќраîнçь· 
кої Автокефальної Право-
славноî Церкви в Південній 
Америці. 

Д-р Микола Ващинський 

У світлу пам'ять інж. Я. Савки 
В глибокому смутку і жа-

лю прощала українська гро-
мада в Монтреаді дня 21-го 
серпня 1989 року бл. п. інже-
нсра Ярему Савку в остан-
ню дорогу до вічности. 
Смерть цього справжнього 
аристократа духа це ве-
лика втрата, це свого рода 
трагедія д;ìя всіх, трагедія з 
якою важко погодитися. Це 
болючий удар не тільки для 
родини, але й дія всіх, хто 
знав пю благородну люди-
ну. 

Як в приватному, так і в 
і ромадському жиìті, була 
целюднна міцного характе-
ру. нростолінійна. прннци-
пова. правдомовна, на сло-
во якої можна було цілкови-
го й завжди покладаìйся. 

Покійний своçю лагід-
ною. товариською, а при 
ѓом) веселою вдачею, а Ще 
більше своєю добротою. 
ýслугами і вчинками, здо-
óув собі загальну пошану ѓі 
любов серед української 
громади в Монѓреалі. До-
ка JOM цього величаві й мно-
голюдні похорони. 

Внедовзі після приїзду до 
Монѓреалю Я. Савка став 
òсìùипìиќòм і членом керів-
них органів Виìділу ЛВУ. 
б) д у ч и в і д д òв ін х років 
ÌÌÇÌМІННИМ фінансовим сск-
рстарем в Управі. Протягом 
грьох років (1964-66) був 
головою Т-ва .‚Україна" 
Був членом ОСНОВНИЌÒМ 1 
óеиìерернвннм членом Уп-
равн Патріярхального Т-ва. 
Від довгих років виконував 
функцію секретаря Церков-
ного Комітету иарохії Ус-
ìÌС·ИНЯ Божої Матері. 

Як великий .иобитель на-
родноі музики, співу І MHC-
ì сіп на, був членом хору 
..Україна" під мистецьким 
керівництвом Нестора Го-
родовенка, постійним чле-
ном різних хорів в системі 
ОУВФ і церковного хору 
при иарохії на Розмòиті. 

Але найбільший вклад 
праці, а у зв'язку з тим здо-
бутим досягненням, завдя-
чує йому Українська Наро-
лна Каса. Будучи ідеадіс-
гом, поќ. Я. Савка зрозумів 
і ìахопився коопсративнн-
мн засадами і принципами 
взаємодопомоги, як також 
кооперативним кличем ‚‚До 
добра і краси", ìому заанìа-
жувався жергвенно до пращ 
в кредитівììÌ. Він був її чле-
ном-основником, фігуру · 
вав в реєстрі під ч. 2, був віл 

·.-гЛ Л 
Çв. п. інж. Я. (пика 

самòìо початку, Ðезперер-
вно. протягом 37-ми років, 
тобто майже половину сво-
ю життя, членом керівних 
органів, в тому ІÜ років 
головою управи, а потім 
головою Контрольної ко-
місії. Він причинився. ЩО 
сьогодні ЎНЌасà маг понад 
32 мÜî. дол. майна. 

Я мав при¢ МИÌСИ, понал 
ЗО років співпрацювати з 
покійним, втримувати з 
ним близькі ділові і дружні 
в тѓмини. ìому йòì о смерть 
ие лля мене наче втрата 
рідного брата. 

З безмежним жалем усер-
ш. від імені керівних орга-
нів УН Каси і всього ч.тенс-
тва иопрошалн ми покійно-
ІО в дорогу вічности. а опе-
чаленій горем дружині Да-
рìі. відомій суспільній і ку-
ìьìурній діячці, обдарова· 

ній різними мистецькими 
ùùìантами, трьом добрим, 
національно свідомим си-
нам, чудовій донечці Роксо-
ляні. віртуозові гри на скрн-
пці, внукам і всім чìçиàм 
родини, зокрема шваѓ рам 
1 арновеиьким з родинами, 
зложили вислови найширі-
шого співчуття. 

Похоронні відпрани від` 
служили о. миѓраì Іван Гав-
рнлюк і о. миѓраì Ярì`çіàв 
Гайманович. 

Вістку про смерть ÇВ. II 
Я. Савки передала в Украї-
ну на коротких хвилях ка-
надська радіостанція (`І-Бì-
Сі в рамках каиалсько-ук-
раїнського ралі о мовлення, 
ìпо її веде мір 0 Панìів. 

Я. Прииìляк 

Ділимося болючою вісткою 
з Рідними, Приятепями і Знайомими. 

шо НАШ ДОРОГИЙ МУЖ І ТАТО відійшов у Вічність 
дня 8-го вересня 1989 р у Вінніпегу. Канада 

бл. п. 

РОМАН КАЙДА 
уроджений дня 7-го грудня 1924 р. в селі Піддубці. 

Рева Руська. Західня Україна. 
Залишились горем прибиті: 

дружина — ВАПЄРІЯ з роду ТАРНАВСЬКА 
дочка — ІРЕНА 
син — ІГОР 
дочка — ПЕТРУСЯ з мужем РІШАРДОМ 
дві сестри і д·е брати з родинами а УќраÌні 
та ближча і дальша Родина в Канаді. 

Америці й Україні 
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ! 
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Виступ Б. Єльцина у Філядельфії 

У середу, 13-го вересня. 
відвідав Філадельфію Бо-
рис Єльцин, після Горбачо-
ва найбільш відомий н Аме-
риці СОВСТСЬКНЙ ПОЛІТИЧНИЙ 
лìяч. Зустріч із Єльцинòи 
відбулася у Белвю готелі і 
участю біля 1,000 осіб, у 
ѓому велико î СЌÌЛЬЌОÇТИ 
журналістів. Кілька телеві-
)îйних станцій фільмували 
цю туçѓріч. 

Виступ Б. Єльцина у Фі-
лядельфіі був цікавий для 
української громади зокре-
ма його Відповіддю на зна-. 
мените питання, шо його 
поставила йому голова фì-
лялельфійського Комітету 
Òбòроня Людських і На-
діона-ìьних Прав України 
У.ìяка Маìýркевич. 

У першій частині зустрічі 
Єльцин хвалив добробут та 
економічний стан Америки 
гак завзято, що важко було 
ìорієнтуватися чи він це 
ìòвòрить із справжнього 
переконання чи для того. 
щоби полонити серця аме-
риканцìв, що йому зреш-
гою вдалося. 

Після свого слова Єльцин 
сказав що тепер він хотів би 
почути що думають прнсут-
ні та чи мас хтось питання. 
Багато рук піднеслося вго-
ру і Єльцин вказав на У. 
Мазуркевич. 

Питання її у перекладі з 
англійськоì на українську 
мову було таке: „Пане Єль-
цин. у кінці минулого тижня 
у Києві, в Україні, відбувся 
з'їзд Українського Народ-
ного Фронту, відомого як 
.‚Рух". На тому з'їзді один із 
промовців підніс питання 
виходу України з СССР. 
Сецесія (республік — Я.Т.)с 
правом, яке с гарантоване 
совєтською конституціçю. 
Пане Єльцин, яке с ваше 
сѓановнùìе до права респуб-
лік вийти із СССР?" 

Відповідь Єльцина: „Пе-
ред двадцяти роками було 
сказано, що питання націо-
нальностей с розв'язане. 
Воно вже не існує. Говорн-
тося, що може ЗÇА мас ці 
проблеми, але у Совстсько-
му Союзі немаç національ-
ностевнх проблем. У зв'яз-
ку з цим ніхто не звертав 
уже уваги на цю проблему і 
цс поìіршнло її. Тепер ми 
маçмо проблеми націона-
льноçтèíî у багатьох місцях, 
між ними у балт ійських 
країнах і в Україні. 

Ми тепер робимо відпові-

дні кроки. Ми хочемо прн-
нести у ці краї економічну 
автономію. Є слушним шо 
кожна республіка повинна 
мати економічну автоно-
мію, економічний суверсні-
тет. 

Всі рішення повинні бути 
роблені на рівні республік. 
Кожна республіка повинна 
мати стільки партій, скіль-
ки вона хоче. Країни повнн-
ні самі рішати у якому нап-
рямку вони хочуть йти". 

Як бачимо, багато гарних 
слів, але відповіді на питан-
ня У. Мазуркевич Єльцин 
не дав, звів усе до ‚‚економі-
чноî автономії". 

Інші питання присутніх і 
відповіді, що їх давав Єльц-
цин, були такі: На питання 
чи є можливий військовий 
переворот у Совстському 
Союзі, Єльцин сказав, що 
такий переворот нсможли-
вий. 

На питання що Єльцин 
думає про зміни у Східній 
Европі, він відповів: ‚‚Ми 
держали соціялістнчні краї-
ни Східньоî Европи на до-
сйть короткому шнурку. 
Ми побачили, що це було 
похибкою і ми попустили 
шнурок. Тепер ці країни 
починають йти самостій-
но". 

Останнє питання було: 
„Як американські підпрнс-
мці можуть помогти СССР? 
Єльцин відповів·. „Життє-
вий стандарт упав під час 
перебудови. Теперішні чле-
ни Політбюра не є здібні 
переводити будь-які рефор-
ми . Рубель мусить бути 
змінений. Немає иодостат-
ком паперу на друкування 
шкільних зошитів, бо ми 
друкуємо мільйони рублів, 
які є непридатні до нічого. 
Я відчуваю, що повинні 
бути зміни у законах, які 
мають відношення до зсме-
льної власности. Я є за тим, 
щоби 45 відсотків економі-
ки перенести у приватні 
руки." 

Як я згадав на понàі'Ѓ}' 
статті. Єльцин здобув своїм 
виступом у Філядельфії 
симпатії, а то й ентузіязм 
більшої частини присутніх, 
хоча після зустрічі було 
чути і дуже скептичні коме-
нтарі. Ллє московська 
‚‚Правда" глядить на Єль-
цнна зовсім не снтузіястнч-
но 

Я. Татомир 

Редагує Омелян Твардовськнй 

Г Р О М А Д Я Н И К А Н А Д С Ь К О Ï провінції Квебек , у 
понеділок, 25-го вересня, переважаючою більшістю 
голосів псревибрали дотеперішній ліберальний уряд своçї 
провінції на чолі з прем'єром Робертом Борасса. Цим 
громадяни Квебеку вдруге відкинули намагання сепара-
гистської Партії Квебекýа унезалежнити провінцію. 
Аналітики і коментатори твердять, що наявний ріст 
економіки провінції Квебек у структурі Канади с тим 
фактором, що запевняє успішність виборів за лібералами. 
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КРАМНИЧКА СОЮЗІВКИ 
має на продаж сувеніри і подарунки, 

і є відкрита впродовж цілого року. 
Подарунки дпя всяких оказій мають дуже 

догідні, низькі ціни. 
Думайте вже тепер про різдвяні подарунки! 

УПРАВА С О Ю З І В К И 

УКРАЇНЦІ! Відвідайте 
АРГЕНТИНУ і БРАЗИЛІЮ!! 

Бýоноç Айрес — 
Фоз де ìѓтазу — Куритибу — 

ПрудентололІс — 
Ріо де Жанèñрò 

і бупьте учасниками 

історичноî події — 

ВІДКРИТТЯ 
ПАМ'ЯТНИКА 
ТАРАСОВІ 

ШЕВЧЕНКОВІ 
в ПрудентополІс, Бразилія 

3-го грудня 1989 р. 

Пам'ятник, роботи скульпторе 
Л. МОЛОДОЖАНИНА, 

відкриє Президент СКВУ — 
Достойний ЮРІЙ ШИМКО 

24-го листопада — 9-го грудня 1989 р. 
ПОЇЗДКА - 17 ДНІВ Провàñить НАТАЛКА БУНДЗА 

(Ten. 418-239-4407) 
ЦІНА 1.900 ам дол. з Ню Йорќу включає оплату за літа· 

ки і переїзди омнібусами, мешкання в готелях першої кляси 
а двоособових кімнатах, òбильні снідання і вечері, вступи на 
всі Концерти та міські тури і до водоспаду ìѓвазу 

РЕЄСТРАЦІЯ: 500.00ам. дол. від особи В ЗСАзголошен-
нп приймає також МИКОЛА ЧОРНИЙ. Тел.: (718) 858-7449 

Останній речен·ùь згопош·и¼: 1-ий ЛИСТОПАД 1989 р 

ASTRO TRAVEL SERVICE 
2206 Bìoor Street West. Toronto. Ont. M6S 1N4 — Canada 

Tel.: (416) 766 1117 

УСО „Трнзтб" — „Кабс 
Ќрік Кікерс" — 2:2 

Цими псршинськими зма-
ганнями Пснсильвенійської 
футбольноî ліги „Мсйджор 
Дивізії". ì ù ì а дружина 
..Тризуба" розпочала новий 
сезон. Зустріч відбулася в 
неділю, 10-го вересня, в 
дуже гарячу погоду, яка хоч 
не сприяла звітовим зма-
ганням, була ідеальна для 
пікніку „Тризуба", що тра-
дицгйно пов'язувалася з.по-
чатком футбольного ссзо-
ну. Якщо йдеться про зма-
гання, то вони в більшості 
проходили піл диктат спе-
ки, тобто в повільнішому 
темпі. До перерви обидві 
дружини створили ряд до-
гідних до здобуття голів 
позицій. Особливо не везло 
нападові ‚.Тризуба", м'яч із 
стрілів окремих його фут-
болістів, як заворожений, 
попадав то в стовби, то в 
поперечку воріт. Ведення 
1:0 для „Тризуба" здобув 
Чайка в 15-ій хвилині. В 25-
ій хвилині суперники вирів-
няли — 1:1, використавши 
помилковий вибіг нашого 
воротаря до м'яча, з яким 
розминувся. 

В 40-ій хвилині Фраст з 
далекоî віддалі підніс ви-
слід до 2:1 для „Тризуба", 
одначе ще перед перервою 
гості успішно використали 
корнсровий коп, з якого 
вдруге вирівняли, тим ра-
зом 2:2. Після перерви фут-
болісти обидвох дружин 
знизили темпò, до чого, як 
вже згадано, причинилася 
спекотлива погода. В кінцс-
вій стадіî зустрічі напад 
.‚Тризуба" ще створив де-
кілька критичних ситуацій 
під воротами ‚‚Кікерсів", 
одначе і цим разом м'яч із 
стрілів Чайки і Фраста від-
бився від поперечки воріт 
гостей. 

Таким чином цей рсмісо-
внй вислід змагань зали-
шився незм інним . Якщо 
йдеться про реорганізовану 
дружину ,, 1 ризуба". то во-
на в загальному мас надій-
ний склад, з якого новий 
тренер Джордж Ò'Ніл змо-
же створити босздатну оди-
ницю. До цього, очевидно, 
у великій мірі причиняться і 
провідники М. Юрчак і С. 
Іськів, завдяки яким до 
складу повернулося кілька 
чолових змагунìв. 

Склад дружини .Лризу-
ба": Т. МскДоналл. О. Гар-
матій, Т. Козак, Р. Станьќò. 
І. Діллон, М. Шсманик, Д. 
МекКей, С. Фраст, Ґ. Фер-
фаро, С. Чайка, Д. МекВіл-
ліямс, Д. Ç%èгай. 

Я. К. 

УСВТ „ Ч . Січ" -
Принстон СК — 0:2 

У неділю, 17 вересня, роз-
почався новий футбольний 
сезон поширеноî 1-ої дивізії 
Ґарден Стей Ліѓн, в якій у 
цьому році виступатиме 12 
клюбів. поділених на дві 
рівнорядні групи по шість 
дружин в кожній. Провід 
ЃÇЛіги прийняв три нових 
півпрофесійниХ ќлюби: Гейл-
цон СК (в складі виступàе 
кілька колишніх футболі-
стів з „Космос"), польську 
„Віслу", в якій грають впов-
ні колишні професіонали з 
Польщі та італійський 
ќлюб „Мільйонерò" —- ми-
нулорічний чемпіон італо-
амсриканськоî ліги. 

У підгрупах гри проходи-
тимуть круговою системою 
(вдома і на виїзді), крім 
цього пройде міжгруповий 
турнір по одній грі кожний з 
кожним. Саме міжгрупо-
вою була звітова зустріч, 
що пройшла на площі го-
сподарів у місті Принстоні. 
До перерви вислід був 0:0, 
хоч у 23-ій хвилині м'яч із 
стрілу Торія перелетів лі-
нію воріт господарів, воро-
тар вже висунув його рука-
ми з воріт, одначе суддя не 
зàреагував. Після цього ДÐО 
кратно Джонс перестрілив 
ворота суперників понад 
поперечку. Після перерви 
господарі активізували свої 
контратаки і вже в 62-ій 
хвилині здобули ведення 
1:0. Десять хвилин пізніше 
напасник Принстонý провів 
швидкий сольовий рейд, з 
якого подвоїв рахунок 2:0. 
В останніх 20-тн хвилинах 
‚‚Січовики" в свою чергу 
перейняли ініціятиву, напад 
створив кілька критичних 
ситуацій під воротами го-
сподарів, але прудкий воро-
тар і енергійні оборонці 
зуміли ліквідувати усі не-

безпски і тим самим втри-
малн свій переможній ви-
слід. 

Якщо йдеться про дру-
жину „Ч. Січі", то з її складу 
вибуло ряд чільних футбо-
лістів, як до професійних, 
так і коледжових клюбів. 
Проводові і новому трене-
рові, яким став Р. Саба, 
прийдеться важко попра-
цювати для відбудови бос-
здатної дружини. Важко 
прийдеться виступати осо-
бливо в початковій фазі 
сезону, поки закінчаться 
футбольні гри в коледжах. 
Нині в складі „Ч. Січі" ви-
ступають: М. Хамуляк, В. 
Наýмèиќò, Д. Ромійо, І. 
Бòрук, Б. Куцийà, М. Двор-
ський, Д. Брієнза, С. Са-
брій, М. Торій, Б. Муніс, Д. 
Конті, Я. Твардовський, А. 
Василак, Т. Наýмèиќò, С. 
Джонс. Провідник М. Ха-
муляк, тренер Р. Саба. 

Відбнванкові дружини 
„Ч. Січі" виступатимуть 

в турнірах ЮСВБА 

Згідно з рішенням Упра-
ви УСТВ „Ч. Січ", обидві 
відбнванкові дружини, жі-
ноча й чоловіків, виçтупати-
муть у першенçьких турні-
рах Відбнванковòі Асоція-
ції Америки. Жіноча дру-
жина, минулорічні першун-
ки УСЦАК, під проводом 
Соні Моравської-Гейлі вже 
розпочали трснінги, ще їх 
проводить Павло Гейлі. В 
складі дружини з минулого 
року залишилися: С. Мо-
равська-Гейлі, Н. Моравсь-
ка, С. Лопатовська, Марія 
Орел і С. Віз. Випробову-
ють свої сили новобранці. 
Провід дружини дуже радо 
включить до свого складу 
перспективних змагунок, 
які серйозно хочуть грати, 
як у Всеамериканських, так 
і в українських турнірах. 
Зацікавлені кандидатки мо-
жуть зголошуватися теле-
фонічно кожного вівтірка 
вечорами в ѓод. 8 — 9:30 на 
число телефону (201) 372-
5988. Після к ількарічно î 
перерви розпочне виступи 
чоловіча дружина. Перший 
вже заплянований на субо-
ту, 1-го листопада ц.р. в 
çпортових залях унівсрси-
тсту Ратгерс в місті Ню 
Брансвнк. Чоловіча дружн-
на вже теж розпочала свої 
трснінги. що відбуваються 
в понеділки і середи вечора-
ми. Провідником дружини 
став колишній вихованець 
‚‚Ч. Січі" Любодар Олес-
ницький. Крім нього вскла-
ді досі зареєстровані: Адрí-
ян Стаçюќ, Михайло Зава-
дівський, Мирон Олссннць-
кий. Андрій Голинськнй. 
Олександçр Гладкий, Іко 
Данилюк, Михайло Савн-
цькнй, Марко Дулнн. Ан-
лрій Гноîї. Андрій Курил-
ко. Марко Боднар. 

Нові перемоги 
Р. Ма¯ѓќÌвсьќòî 

Розпочався тенісовий се-
зон середніх шкіл в Ню 
Джерзі. Чолова тенісистка 
.‚Ч. Січі", чотирикратна 
чемпіонка УСЦАК вже від-
була дві зустрічі за чемпіо-
нат, в яких впевнено пере-
могла (14-го вересня ц.р.) 
Саманту Нікольс — 6:0,6:0 і 
(16-го вересня) Томоко Іто-
ra — 6:2, 6:2. В шкільному 
сезоні Роксана репрезентує 
середню школу міста Міл-
бирн, Н. Дж. 

Успіхи „Карпат" у Львові 

В двох чергових змаган-
нях на виїзді в Білорусії 
львівські „Карпати" здобу-
ли три точки, завдяки яким 
наблизилися до лідера 11-ої 
ліги в п'ятій зоні. В місті 
Ѓрондо українські футбо-
лістн виграли з місцевим 
клюбом „Хімік" мінімаль-
ним вислідом 1:0. Цього 
єдиного голя „Карпат" здо-
був їх новий змагун Сни-
лик. В місті Бресті „Карпа-
ти" закінчили ремісом 0:0. 1 
в цій зустрічі близький до 
здобуття голя був Снилиќ, 
м'яч із сильного стрілу яко-
го в останню секунду зло-
внв білоруський воротар. 
Нині в складі „Карпат" вн-
ступають Квасников, Гула, 
Деркач, Саулевич, Юрчи-
шин, Снилиќ, Рафальчук, 
Леськів, Забранський, Éа-
тич, Савка, Лозинський, 
Лаба і Фарковець. 

В наступному році „Кар-
пати" плянують турне в 
ЗÇА, що його організує УС-
ВТ. .Ч. Січ". 

(от) 

Щотижнева... 
(Закінчення зі çтор. 1) 

церква свв. Петра і Павла 
оголосила себе прнналеж-
ною до Української Авто-
кефальноî Православної 
Церкви, яка буде підпоряд-
ковуватися вселенському 
Патріярхові в Константнно 
полі Дімітріосові. Про роз-
рив з Російською Правос-
лавною Церквою і перехід в 
УАПЦ оголосив у прнсут-
ності кількох тисяч вірую-
чих під час Служби Божої 
настоятель церкви свв. Апо-
столів Петра і Павла отець 
Ярема. Перед віруючими 
також виступив активіст 
УКЦ Іван Гречко, який зак-
ликав до взасмопідтримки 
між УКЦ та УАПЦ. Був 
присутній також голова Ко-
мітету Відновлення УАПЦ 
о. Богдан Михайлечко. 

· 19-го серпня на горі 
Маківці у Карпатах біля 
могил січових стрільців від-
булися установчі збори Спі 
лки Незалежноî Украîнсь-
кої Молоді. Збори затверди-
ли програму та статут çпіл 
ки, обрали Раду, до якої 
увійшли Олег Війтович та 
Ігор Деркач, Роксоляна Ка-
рдаш, Роман Козій. Андрій 
Захорчемннй, Ростислав Ді 
дух та інші. Установчі збо-
ри СНУМ прийняли звер-
нення до молоді України. З 
привітанням перед учасни-
ками зборів виступили від 
студентського Братства 
Львова Маркіян Івашчи-
пìнн. від Пласту Андрій 
Хнляк. від УГС Олег Пст-
рик. 

· 19-го серпня ýселі Хіро-
ві еàмöірського району 
Львівської облàети чорно-
беретники військової части-
ни спеùпризначення сирово 
кували бійку з місцевими 
жителями. Наступного дня 
обурені селяни зібралися на 
мітиш, на якому була пос-
тавлсна вимог а. прнтяì ну-
ти до відповідальности про 
вокаторів у мундирах. 

· 19-го серпня у Черніго-
ві активісти Народного Ру-
ху України за Перебудову 
виставили в центрі міста 
стенд з інформаціçю про 
діяльність НРУП. Тут же 
вівся збір підписів проти 
антидемократичного зако-
нопроскту про вибори до 
Верховної Ради УССР, яко-
го пілѓотували прислужни-
ки республіканського парт-
апарату. Через півгодини 
міліція і функціонери в ЦИ` 
вільному розібрали стенд і 
затримали активістів НР-
УП. Як з'ясувалося пізніше, 
це було вчинено за вказів¯ 
кою чернігівського обкому 
партіî. 

· 19-го серпня у Дніпро-
петровському, не зважаючи 
на заборону влади, у примі-
шенні Спілки Письменників 
України відбулися установ-
чі збори місцевого осерел-
ку НРУП з участю близько 
40 осіб. Серед делегатів 

були представники ìòвари 
ства Української Мови. То-
варнства ..Зелений світ", 
У ќраîйськоî І ̀ ел ьсінкської 
Спілки. 

· 20-го серпня у Дніпро-
петровському відбувся не-
санкціонований мітинг На-
родного Руху України, у 
якому взяли участь понад 
1,000 людей. Було вистав-
лсно до Ю-синьо-жовтнх 
прапорів. На мітингу були 
учасники круїзу по Дніпру. 
в тому числі оператори од-
нісї з американських тсле-
компаній. Активісти вважа-
ють, що саме цс перешкодн-
ло міліції зірвати мітинг. 

· 20-го серпня відбулася у 
Донецькому установча кой-
ферснція обласної регіонà· 
льної організації Народно-
го Руху України за Псрсбу-
дову. На конференції були 
делегати з Маріюполя. Кра 

ПОПРАВКА 

У редакційному комента-
рі п.з. „Буш і Горбачов у 
І990 ропі" („Свобода" ч. 
183. з середи. 27-го вересня) 
в першому реченні Другого 
абзацу правильно має бути: 

у стейті Вàиòміні він і 
Шсварднадзс договорились 
у цілій низці справ щодо цієї 
нової вершинної конферен-
ціГ. Рсд. 

Михайло Данилюк 

ПОВСТАНСЬКИЙ 
ЗАПИСНИК 

В-во Свобода. Ню Йорќ — 
Джерзі Ситі, 1968. çтор 286 
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маторського , Горниці та 
інших міст. Під час конфс-
рснції, яка проходила в при-
міщснні університету, було 
піднято синьо-жовтий пра-
пор. 

· 20-го серпня у Івано-
Франківському на стадіоні з 
ІНІЦІАТИВИ Товариства 
.‚Рух" мав відбутися сколо-
гічний мітинг. Десь о 1-ій 
ѓод . на стадіон прибула 
багатотисячна колона лю 
лей із синьо-жовтими пра-
порами, в складі якої була 
велика група львів'ян, чле-
нів УГС та інших організа-
цій. З вини місцевої влади і 
через деяку нерішучість ор-
ганізаторів. мітинг на стаді-
оні не відбувся. Колона- із 
синьо-жовìйми прапорами 
покинула стадіон і вируши-
ли вулицями міста сканду-
ючн: „Геть Щербнцького!" 
.‚Ганьба партійним прис-
лужннкам", . .КҐБ - банди-
тн", ‚‚Україні Волю í " та 
інше. На березі ріки Бнстрн-
ці було проведено альтер-
натнвний мітинг, на якому 
виступили члени УГС та 
УХДС. Після цього всі піш-
лн до пам'ятника Шевчен-
кові, де відбувся ще один 
мітинг. Багатотисячний по-
хід демонстрантів із синьо-
жовтими прапорами по ву-
лицях Івано-Франківського 
тривав майже п'ять годин. 
Міліція не чинила ЃЃÌЯКИХ 
перешкод. По його закінчèи 
ню вся маса людей, ѓѓòнад 40 
тисяч осіб, рушила на стан-
цію, проводжаючи гостей. 
Основна часѓина людей сі-
ли в поїзд із синьо-жовти-
мн прапорами, які майорі¯ 
лн гга всьому шляху руху поîз 
ду з Івано-Франківського до 
Львова. Одна група вийшла 
у Ходорові іі провела неве-
ликнй мітиш, інша внру-
шнла з Івано-Франківсько-
го до Моршина. У Морши-
ні члени УГС і симпатиќн із 
синьо-жовтими прапорами 
пройшлися пеìîîром міста. 
Моршигг це курорт все-
союзного шачення. Всі ди-
внлнся із певним здивуван-
ІГЯМ, що N місті заявився 
синьо-жовтий прапор. 

· У Запоріжжі за органі-
зацію нèеàнќцÌòѓіòвàѓѓòѓò 
міѓннìу, шо відбувся 5-ю 
серпня. ììòкарали активістів 
Народного Руху України: 
Гнездіна WA ЗОÍ) карбован-
ців, ÌО. Вàсиленќа на 100 
карб, і С Осіàненќа на 50 
карбонатìів ìїм рафу. 

Криниця... 
Закінчення зі çтор. 2 

писання, що маçмо това-
риства помочі Лсмківщині 
— не вистачає. Загал повн-
нен знати й інтерссуватися. 
Треба конечно помогти 
Криниці-містові збудувати 
каплицю і старатися відзис-
кати церкву в Криниці-сслі. 
Нам треба врятувати кілька 
ще парафій. Церковну вла-
ду в Римі треба просити, 
щоб помогла відзнскатн від 
латинських парафій хоч кі-
лька наших церков. 

Для інформації подаю, 
шо православні лемки зача-
ли будову нсаої мурованої 
церкви, а латинники в оста-
йніх роках побудували в 
цих околицях величаві кос-
тьоли, а де ми? 

Тепер з підписанням кон-
кордату з Польщею може 
вдасться й для нашої Цср-
квн шось вислќати через 
Рим. 

Для повної інформації 
додам, що парох Криниці 
мас старе авто ; юке все в 
направÌ й прикро дивитися 
на його безрадність, бо пря-
мо сам не мас чим доїхати' 
на відлеглі гірські села. Вжи 
вання таксівок невигідне і 
коштовне. Може в Америці 
і Канаді знайдеться хтось, 
що схоче допомогти зібра-
ти трохи потрібних фондів 
на Криницю? 

Адреса пароха Криниці: 
Ks. Stanislaw Muchà, Willà 
Moja, UI. Swierczewskiego 8, 
33 — 380 Krynica, Poland. 

Мирослав Клинþаç 

Ню Йорќ, Н. Й. 

Вісті з Бразилії 

В Бразилії відзначено 
175-річчя з дня народження 

Тараса Шевченка 

Українська громада міс-
та Куритиби врочисто від-
значнла 175-річчя з дня на-
роджения поета —̄· пророка 
українського народу Тараса 
Шевченка. 

Святковий концерт захо-
дом Товариства Українсь-
ко-Бразилійських Бандури-
стів відбувся 9-го вересня 
ц.р. в приміщенні Товарнст-
ва „Полтава". 

Свято відкрив Владика 
Єфрем Кривий. Про життя 
й творчість Тараса Шевчен-
ка українською мовою від-
читала Режіна Шпак-Рубі-
нець, португальською — 
Яйро НаçÌмèиѓò. 

В мистецькій частиггі вис-
тупилн: гурток українських 
дітей ‚‚Фіялка". В їхній про-
грамі були пісггі на слова Т. 
Шевченка та дсклямації . 
Група малих бандуристів і 
сопілкарів виконали пісні: 
„Де згода в сімействі", інс-
трументальннй танець „Ар-
кан", ‚.Гей там гга горі" та 
„Встаньмо, діти". 

Співак Василь Ќàміѓѓèйќò 
в супроводі бандуриста 
Осина Сітка відспівав пісні 
‚‚Взяв би я бандуру" та „Дн-
влюсь я гга небо". 

Група бандуристів з Ку-
ритиби під керівництвом 
Івана Бойка викопала пісні 
„Бився козак", „Іде від ме-
не", „Козаче, козаче, я тобі 
не в ірю" . ..Вітер віс, ві( 
буйний". 

Вокальний ансамбль з 
Куритиби під керівництвом 
мàèетра Івана Вовка вико-
нав пісні: „Така її доля", 
„Реве та стогне", та .‚Ста-
вок заснув". 

Група бандуристів пара-
фії çв. Йосафата з міста 
Прудентополя виступила із 
піснями: „Взяв би я банду-
ру"...Ой зійде гора'`. .‚І шу-
мнть". 

Соліст, іггж. Олександèр 
Чечко, при àкомпаніямèìи і 
на фортепіяггі мàèетра Івана 
Вовка співав пісню „Б'ють 
порòиì" 

Ансамбль бандуристок 
çв. Ольги з міста Прудеггто-
поля виконали пісггі „Чи 
знаєш ті;", „ О Й під гаєм", ìа 
..Жельман". 

Мирослава Слобожан де-
кл яму вала поезію ‚.Книга" 
Гурток „Фіялка" виконав 

пісню ‚ ‚Чом, чом, земле 
моя". 

Онуфрій Ногаç виступив 
з ìгромовою „Рідна Мова", 
згадуючи слова Шевченка, 
який закликав зберегти рід-
ні традиції, рідну мову, иле-
кати любов до всього рід-
ного, у найтяжчих хви.тн-
нах любити дорогу батьків-
шину і ìграцюватн для неї. 
На закінчення академії Мн-
хайло Рубінець, голова прс-
дставниптва ДЦ VHP на 
Бразилію, подякував за 
присутність, та сказав щоб 
молодь наслідувала словам 
Т. Шевченка. 

Українська передача в 
Бразилії 

Недавно надійшли до ѓгас 
вістки ìгро успіхи українсь-
кої громади в місті Поìпа 
Ґросса, провінція Парана. 
Із заходом Наталіî Гучок, 
активної членќиќÌ у краìнсь-
кої православної громади в 
Бразилії, заснована на ра-
діо Вілà Ве.тя українська 
радіопередача. Це вдалось 
після довгих років старань, 
і за співпраці Миколѓѓ і Ти-
рнсн Стриєшин. Українська 
радіопередача почала свою 
працю в неділю, 2-го квітня 
ц.р. Н. Гучок. яка прова-
дить що програму, кожної 
неділі, передàç для своїх 
слухачів українські пісні та 
інформації із українською 
життя в діяспорі. інформус 
б разилÌись ќу спільноту про 
українські справи. 

Вона сподіваѓться, що з 
появою ѓàќòîпрограми зрìь 
сте зацікавлення серед гга-
шої молоді до праці в гро-
маді. Вона часто нам зга-
дус, як прибули перші èмі 
гранти до нього міста і як 
заснували український дім. 
геàтр, хор. та як часто від-
бувапн академії, ќòìпìерѓи, 
сходини. А ìспер íг жалем 
розповідàе про сьогоднÌùі· 
ній стан діяльності нашої 
громади. І ìа МІСЯЦЬ появи 
ìфоìрàми ó а ì а ю наших 
людèìі спричинились під-
ìримувати її. (к.)б.ìиво íз 
місіà Куритиóà, які виси.та-
ють свої ììлаììнки, газети із 
ЗÇА й К'анали. 

Такі радіопередачі г Бра-
зи.пї існуюѓì, в міста¾ Уніон 
ла Вì торія. Мандірітуба а 
ìспер в Понѓа ҐроЬса. 

КориѓлÌи Шмулиќ 

Пресовий Фонд „Свободи" 
На цьому місці друкуємо Імена тих ВШ. Громадян, що иа-
дìсполи свою пожертàу на фонд „Свободи" І дитячого жур-
налу „Веселка" та потверджуємо з подякою ·йçоту одер-

жано! суми. 
ЛИСТА ч. 13 

Г. Харамбура. Poùèçìèp о В. Прийма. Францт 
М Чорнопиçкий. 

Ст Катàрине 
С Фаберовський, 

Помпано БІМ 
Я Опирюк. Кінгстон 
8. Федуннк. Гоплìсвуд 
д-р В. Боднар, Парма 
д-р І Скрипух. 

Брентфорд 
А. Карпìнський. 

Ванкувер 
Р Пìдзамецький. 

Торонто 
Ксеня Снилиќ, 

Вудленд Гìллс 
О Гладкий. Нюарк 
М. Пилипчак, 

Норт Берген 
В Левицьќà, Ню Йорќ 
М. Шумський. Торонто 
М Босий. Чикаго 
В. Будковський, Канада 
М. Ковальчук. Маямі Біч 
А. Марковим, Клифтон 
А. Політило, Шорт ЃІлле 
С. Процишин, Ля Саль 
І. Радь, Балтимор 
ЬЛ. Кінаш, Дітройт 
В. Дембич, Відд. 445 
І. Ротќо, Коговз 
і. Ґеча, Ля Саль 
В. Жуковеиь. Юніон Ситі 
д-р Б. Куропась. Гикори 
Р. Марýшќà, Чикаг'о 
М. Маçñяк, Лейквуд 
М. Нечепоренко, 

Джеферсон 
С. Панчишин. Кергонкссн 
Гр. Петрина. Геммонд 

100.00 

8200 

50 00 
3000 
27.26 
2500 

25.00 

24 66 

20.00 

2000 
18 19 

15.44 
11.06 
10 86 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
835 
8.00 
6.00 
5.00 
5.00 
500 
500 
5.00 

5.00 
5.00 
5.00 

М Суський. Форест Гìллс 
М. Çлук. Рочестер 
А ìвàçишин, Фляшìнг 
В Ткачук, Фìлядепьфìя 

500 
357 
3 00 
200 
1.76 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

So. Bound Brook 
Monument Co. 

45 Mountain Avenue. Warren. N.J 07060 

РАÌСА ХЕЙПИК. вñàçник 

(201) 647 7221 m (201) 647-3492 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 
І СТАВИМО ÑÀМИТНИКИ. МАВЗОЛЕЇ. 

СТА ЃУÌ З РІЗНИХ ГРАНІТІВ МАРМОРІВ 
І БРОНЗИ НА ПРАВОÇÑÀВИÒМЎ 

ÙВИНÌАРІ ÇВ АНДРІЯ 
В С БАВНП БРУКУ. Н ДЖ 

ТА ІНШИХ ЦВИНТАРЯХ В ЗÇА 

ifë£—a¿¾ 
v" "`^·ÌРАШПЛІНТ ІТ·И 

'si Avenue 
І 473 IŠS 

New York U Y tõût,^ 
ВСІ НАЙНОВІШІ КНИЖКОВІ 
ВИДАННЯ одержите в АРЦІ 

# Д О ВИН А П МУ ф 

МЕШКАННЯ до ВИНАЙМУ 
для однò і або двох осіб, 3 кім 
нати, кухня і лазничка з огрі-
ванням. електрикою і теплою 
водою, спокійні І ЧИСТІ ОКОЛИЦІ, 

Моррìстовн, н Дж 
Тел.: (201) 538 7192 

· F l 'NKRAL ÌНІ¾Ќ¢ Т()І{ч· 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

Ѓ îÒГРЕБНИЌ 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

ЛЎІС НАЙҐРО - директор 
Родима ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212)674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. N J 
Phone (201) 772 1880 

Funerjl Directòì 

Cñapeìs available throughout 
the М е ' " ` н п М ? п Äѓ#д 


